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Engelli Hizmetleri Standartları 
ve Size Verilen Hizmet
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Bu kitapçık, 12 adet Engelli Hizmetleri Standardının 
tümü hakkında bilgi sağlamaktadır.

■ Standartların neler olduğu

■ Standartların neden önemli olduğu

■ Avustralya Hükümeti’nin Standartlara göre hizmet 
verildiğini nasıl kontrol ettiği

■ Her Standardın ne hakkında olduğu

12 Standardın Özet Listesini

bu kitabın sonundaki özet rehber kısmında bulabilirsiniz

Bu kitapçık hakkında
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Anahtar Sözcükler

Kalite Engelli İş Bulma Hizmet 
Kuruluşu

Engelli Hizmetleri 
Standartları

Bir şeyin iyilik derecesini 
belirten bir sözcük.

Bir iş bulmak ve bu işde 
kalıcı olarak çalışmak için 
başvurulan bir hizmet yeri.

Standartlar, hizmet yerlerine 
size nasıl kaliteli hizmet 
verebileceklerini söyleyen 
kurallardır.

İş Planı

Hizmet yeriniz, iş planınızı 
hazırlamada size yardımcı 
olacaktır. İş planında şunlar 
belirtilmektedir...
■ sevdiğiniz işler
■  ihtiyaç duyduğunuz meslek 

eğitimi
■ nasıl iş bulunabileceği.

Avustralya Hükümeti’nin 
Kaynak Ayırması

Avustralya Hükümeti, 
Standartlara uydukları sürece 
her yıl Engelli İş Bulma 
Hizmetlerine para vermektedir.

Teftiş Ekibi

Hizmet yerinizi ziyaret eden 
insanlardan oluşan bir ekip. 
Bunların görevi, hizmet 
kuruluşunun Standartlara 
uyup uymadığını incelemektir. 

Hizmet Kullanıcıları

Hizmetten faydalanan siz ve 
diğer kimseler.

Hizmet Görevlileri

Bir hizmet kuruluşunda 
çalışan kimseler.

İsim Levhası

Hizmet görevlilerinin kim 
olduğunu anlamaya yarayan 
isimlik. Bunun yardımıyla bu 
kitapta kimin hizmet görevlisi 
olduğunu anlayabilirsiniz.
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Engelli Hizmetleri Standartları, 
Engelli İş Bulma Hizmet Kuruluşlarına 
engelli insanlara nasıl kaliteli hizmet 
verebileceklerini belirten kurallardır. 

Standartlar Hakkında

Avustralya Hükümeti Engelli İş Bulma 
Hizmet Kuruluşlarına şu amaçlarla 
para vermektedir... 

■ engelli kimselerin iş bulmasına ve 
bu işte kalıcı olmalarına yardımcı 
olmak 

■ engelli kimselere işlerinde destek 
sağlamak.

Buna bağlı olarak, Avustralya 
Hükümeti Avustralya’daki her hizmet 
kuruluşunun Standartlara uymasını 
bekler. 
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Standartlar nelerdir?
Standartlar, aşağıdakilerin yerine getirilmesi için 
gerekenleri hizmet kuruluşunuza belirtir...

■ sizinle birlikte çalışmak için doğru davranış biçimini 
benimsemek 

■ bir iş bulmanız ve burada kalıcı olmanız açısından size 
doğru yardımı sağlamak 

■ istediğiniz işi bulmanız için size yardımcı olacak doğru 
yöntemi bulmak 

■ işi yapacak doğru elemanları bulundurmak 

■ işin ehli olmak.

12 adet Standart mevcuttur.

12 Standart, sayfa 4’te açıklanmıştır. 

Standartlar neden önemlidir?
Standartlar, aşağıdaki hallerde sizin haklarınızı belirttikleri 
için önemlidirler...

■ bir hizmet kuruluşuna gittiğinizde 

■ bir iş aradığınız anda 

■ bir işte çalışırken.

İnsanların Standartlar hakkında 
sordukları bazı sorular

?

?
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İnsanların, Standartlar  
hakkında sordukları bazı sorular

?

?

Avustralya Hükümeti benim hizmet 
kuruluşumun Standatlara uyup 
uymadığını nasıl bilmektedir?
Teftiş Ekibi, Standartlar konusunda özel 
eğitimden geçirilen kimselerden oluşmaktadır.  

Bir Teftiş Ekibi, hizmet kuruluşunuzun 
Standartlara uyup uymadığını incelemek için 
onları her yıl ziyaret edecektir. 

Teftiş Ekibi her şeyi gözden geçirdikten sonra bir rapor 
yazacaktır. 

Bu rapor, hizmet kuruluşunuzun iyi hizmet verip vermediği 
konusunda Avustralya Hükümeti’ne fikir vermektedir.

Teftiş Ekibi hakkında daha fazla bilgiyi başka bir kitapçıkta 
bulabilirsiniz:

Quality Assurance and Your Service 
(Kalite Güvence ve Hizmet Kuruluşunuz)

Hizmet kuruluşum Standatlara 
uymuyorsa ne olur?
Avustralya Hükümeti, bu kuruluşa her şeyi düzene 
koyması için ilave zaman ve yardım verecektir.

Buna rağmen hizmet kuruluşunuz Standartlara hala 
uymuyorsa, Avustralya Hükümeti size kaliteli hizmet 
verilmesini sağlamak amacıyla gereken değişiklikleri 
yapmak için onlarla yakın işbirliği içine girecektir. 

Avustralya Hükümeti beni mi takip 
ediyor?
Hayır. Avustralya Hükümeti sadece hizmet kuruluşunuzu 
takip ediyor.

?
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12 Engelli Hizmetleri Standardı

Standart 1  Hizmete Erişim

Herkes için adil fırsat

Bu hizmetten her türlü engelli insan 
faydalanmaktadır.

Aşağıdaki koşullarınız her ne olursa olsun, hizmet 
kuruluşunuzun size doğru muamele etmesi gerekir... 

■ yaşınız 

■ erkek veya kadın olmanız 

■ ailenizin hangi ülkeden geldiği

■ renginiz 

■ dininiz 

■ ilave olarak ihtiyaç duyduğunuz destek.

Hizmet kuruluşunuzun adil kuralları olması gerekmektedir.

Bu kuralların, istediğiniz zaman görebilmeniz amacıyla 
yazılı olması gerekmektedir.

Bu kuralları istediğiniz zaman görmek isteyebilirsiniz.

Eğer hizmet kuruluşunuz size yardımcı olamayacaklarını 
söylüyorsa, bunun geçerli bir nedeni olması gerekir.
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Standart 2  Kişisel İhtiyaçlar

Sizin için uygun olan yardımı alma

Anna, hizmet kuruluşunda görev yapan Kelly’ye 
hangi işleri sevdiğini söylemektedir.

Hizmet kuruluşunuzun, kendileri için en kolay değil, sizin 
en çok çıkarınıza olacak şekilde yardımcı olması gerekir.

Hizmet kuruluşunuz aşağıdaki konularda size yardımcı 
olabilir... 

■ iş hedefleriniz üzerinde düşünme, örnek...
 • ne gibi bir iş istediğiniz veya
 • bir haftada kaç gün çalışabileceğiniz. 

■ hedeflerinize ulaşmak için yardımcı olmak amacıyla bir
plan yapma

■ bu plana uymanızı sağlama 

■ planınızı güncelleştirme.
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Standart 3  Karar Verme ve Seçim Yapma

Fikrinizi ortaya koyma

Melissa, sevdiği işleri seçmektedir. Hizmet 
kuruluşunda görev yapan Dan, bunu bir yere not 
etmektedir. Dan bu işe benzer işler arayacaktır. 

Hizmet kuruluşunuzun size seçenek sunması 
gerekmektedir.

Hizmet kuruluşunuzun sizi aşağıdaki konularda dinlemesi 
gerekir ... 

■ ne gibi işler istediğiniz 

■ hizmet kuruluşunuzun hizmet verdiği konuları nasıl 
daha iyileştirebileceği.

Hizmet kuruluşunuzun sizin söylediğinizin gereğini yapması 
gerekir. 
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Standart 4  Kişisellik, Değer Verme ve Gizlilik

Kişiselliğinize saygı duyulması

Hizmet kuruluşunda görev yapan Tim,  
Ric’in dosyasını gizli tutmaktadır.

Hizmet kuruluşunuzun size her zaman saygılı davranması 
şarttır.

Hizmet kuruluşunuzun size ait bilgileri gizli bir yerde 
muhafaza etmesi gerekir.

Hizmet kuruluşunuzun size ait bilgileri başka bir kimseye 
verebilmesi için... 

■ bu bilgileri kime vereceklerini size söylemeleri gerekir 

■ neden vereceklerini size söylemeleri gerekir 

■ sizden izin almaları gerekir 

Eğer kendinize ait bilgilerin başkalarına gösterilmesine izin 
vermezseniz, hizmet kuruluşunuzun bu kararınıza uyması 
zorunludur. 
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Standart 5  Katılım ve Bütünleşme

Toplum içinde katılımcı olma

Bill’in yeni bir işi var.  
Kendisi bir ekiple birlikte görev yapacaktır.  

Hizmet kuruluşunuzun aşağıdaki konularda size yardımcı 
olması gerekir... 

■ toplumda katılımcı olma 

■ toplumda mevcut olan hizmetleri kullanma 

■ toplum içinde bir iş bulma.
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Standart 6  Kıymet Verme

Toplumda önemli olmak

Kim, kendi işinde yeni beceriler elde ettiği  
için bir ödül aldı. Onun elde ettiği bu beceriler,  

tüm ekip için önemli niteliktedir.

Avustralya Hükümeti, insanların topluma aşağıdakilere 
benzer katkıda bulunmaları durumunda toplumun bu 
insanlara daha fazla saygı duyacağına inanmaktadır... 

■ ücretli bir işde çalışmak veya 

■ gönüllü iş yapmak.

Hizmet kuruluşunuz, aşağıdakileri yerine getirmek 
suretiyle toplum içinde önemli olmanızı sağlamalıdır... 

■ iş bulmanıza yardım etme 

■ iş bulmak için yeni beceriler kazanmanıza yardımcı 
olma 

■ becerilerinizi güncelleştirmenize yardım etme 

■ beceri ve kabiliyetlerinize olan güveni artırma



13

Standart 7  Şikayetler ve Anlaşmazlıklar

Bir şikayetin gereğinin yapılması

Darren, hizmet kuruluşu hakkında bir şikayette 
bulunmaktadır. Arkadaşı kendisine destek 

olmak amacıyla onunla birlikte gelmiştir. Hizmet 
kuruluşunda görev yapan Justine ve Dan şikayeti 

dinlemektedir. Dan, hizmet kuruluşunun ilgili konuları 
düzeltmesi amacıyla her şeyi yazıya dökmektedir.

Bir hizmet kuruluşuna ilk girdiğiniz zaman, bir sorununuz 
olduğunda nasıl şikayette bulunabileceğiniz konusunda 
size bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Bir şikayette bulunmanız durumunda hizmet 
kuruluşunuzun şunları yerine getirmesi gerekir ... 

■ sizi dinleme 

■ size isteyerek yardımcı olma 

■ sorunun ne olduğunu açıklama konusunda size yardım 
etme 

■ sorununuza çözüm bulma 

■ şikayetiniz hakkında gidebileceğiniz diğer kişi ve 
kuruluşlar hakkında size bilgi verme.

Hizmet kuruluşunuzun şikayetinizi gizli tutması şarttır. 
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Standart 8  Hizmet Yönetimi

Hizmet kuruluşunu iyi yönetme

Hizmet ekibi bir toplantı yapmaktadır. Verilen hizmetin 
nasıl iyileştirilebileceği hakkında konuşmaktadırlar. 

Hizmet kuruluşunuzun iyi örgütlenmesi ve yönetilmesi 
gerekmektedir.

Hizmet kuruluşunuzun şunları yerine getirmesi 
gerekmektedir ... 

■ sizinle birlikte çalışma konusunda kendilerini en iyi 
şekilde yenilemeleri

■ Avustralya Hükümeti tarafından verilen parayı en iyi 
şekilde kullanmak 

■ verilen hizmeti sürekli iyileştirmeye çalışmak 

■ hizmet kuruluşunu en iyi kekilde yönetmek için iş 
planı hazırlamak 

■ görmek istediğinizde, bu iş planını size göstermek.

Hizmet kuruluşunuzun, sizin ve hizmetten faydalanan 
herkesin sözüne kulak vermesi gerekmektedir.

Verilen hizmeti iyileştirmek amacıyla sizin söylediklerinizin 
gereğini yerine getirmeleri gerekmektedir.
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Standart 9  Çalışma Koşulları

Adil ücret ve çalışma koşulları 
hakkınız

Ben, ödeme gününde adil bir maaş aldı.

Engelli kimselerin, işyerinde herkesin sahip olduğu haklara 
sahip olmaları gerekir.

Sizin de engeli bulunmayan kişilerin olduğu gibi, adil 
çalışma koşullarından yararlanma hakkınız vardır.

Çalışma koşulları nelerdir?
Çalışma koşulları, aşağıdakilere benzer şeylerdir... 
■ ücretler   ■ tatil ödeneği 
■ hastalık payı  ■ güvenlik.

Bir işe başladığınız zaman çalıştığınız yerin şunları size 
açıklaması gerekmektedir... 
■ çalışma koşullarınız
■ ücretinizin nasıl hesaplandığı.

Hizmet kuruluşunuzla bir görüşme yaparken, yanınızda size 
destek olacak veya sizi savunacak bir kişi götürebilirsiniz.

Adil ücret konusunda daha fazla bilgiyi başka bir 
kitapçıktan elde edebilirsiniz
Fact Sheet: Award Based Wages 
Broşür: Çalışma Koşulları Anlaşmasına Dayalı Ücretler

?



16

Standart 10   Hizmet Verilen Kimselerin Eğitimi ve Desteklenmesi

İşe yönelik doğru becerilerin 
öğrenilmesi

Mike, Lee ve Gina’ya bahçıvanlık işleri için yeni 
beceriler öğretmektedir.

İyi bir meslek eğitimi ve destek, sevdiğiniz bir işe girecek 
becerilere sahip olmak demektir. 

Hizmet kuruluşunuzun şu amaçlarla size ihtiyaç duyduğunuz meslek 
eğitimini vermesi zorunludur... 

■ seveceğiniz bir iş bulma 

■ bir işde kalıcı olma 

■ yeni işler yapmayı öğrenme 

■ becerilerinizi yenileme.
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Standart 11  Eleman Alımı, İş Bulma ve Meslek Eğitimi

Size en iyi yardım etme yollarını 
bilen elemanların mevcudiyeti

Justine’in, Nick’in sevdiği işler hakkında oldukça 
fazla bilgisi vardır.

Hizmet kuruluşunuzun şunları yapması gerekmektedir... 

■ görevlilerin size yardım etmek için hangi becerilere 
ihtiyaç duyduklarını bilmek 

■ size yardımcı olacak doğru elemanları bulmak 

■ bu elemanların becerilerini sürekli güncelleştirme.
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Standart 12  İnsan Hakları ve Özgürlüğün Kötüye Kullanıma Karşı Korunması

Güvencede olmak ve saygı 
duyulmak

Hizmet kuruluşunda görev yapan Dan, John’un iş 
arkadaşına onu rahatsız etmeye bir son vermesini 

söylemektedir.

Hizmet kuruluşunuzun aşağıdaki ortamlarda haklarınızı 
savunmak için üzerine düşeni yapması gerekir... 

■ işde 

■ meslek eğitimi sırasında.

Hiç kimsenin size şunları yapamaması için onların 
üzerlerine düşeni yapmaları zorunludur... 

■ bir kimsenin sizi incitmesi 

■ bir kimsenin size istemediğiniz tarzda konuşması 

■ engelinizden dolayı size saygısızlık etmesi.

Hizmet kuruluşunuzdan yardım isterseniz, size yardımcı 
olmak için ellerinden geleni yapmaları zorunludur.
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Standart 12  İnsan Hakları ve Özgürlüğün Kötüye Kullanıma Karşı Korunması

Güvencede olmak ve saygı 
duyulmak

Hizmet kuruluşunda görev yapan Dan, John’un iş 
arkadaşına onu rahatsız etmeye bir son vermesini 

söylemektedir.

Hizmet kuruluşunuzun aşağıdaki ortamlarda haklarınızı 
savunmak için üzerine düşeni yapması gerekir... 

■ işde 

■ meslek eğitimi sırasında.

Hiç kimsenin size şunları yapamaması için onların 
üzerlerine düşeni yapmaları zorunludur... 

■ bir kimsenin sizi incitmesi 

■ bir kimsenin size istemediğiniz tarzda konuşması 

■ engelinizden dolayı size saygısızlık etmesi.

Hizmet kuruluşunuzdan yardım isterseniz, size yardımcı 
olmak için ellerinden geleni yapmaları zorunludur.

1 Hizmete erişim Herkes için adil fırsat

2 Kişisel İhtiyaçlar Sizin için uygun olan 
yardımı alma

3 Karar Verme ve Seçim 
Yapma Fikrinizi ortaya koyma

4 Kişisellik, Değer Verme ve 
Gizlilik

Kişiselliğinize saygı 
duyulması

5 Katılım ve Bütünleşme Toplum içinde katılımcı 
olma

6 Kıymet Verme Toplumun önemli saydığı 
şeyler yapmak

7 Şikayetler ve 
Anlaşmazlıklar

Bir şikeyetin gereğinin 
yapılması

8 Hizmet Yönetimi Hizmet kuruluşunu iyi 
yönetme

9 Çalışma Koşulları Adil ücret ve çalışma 
koşulları hakkınız

10 Hizmet Verilen Kimselerin 
Eğitimi ve Desteklenmesi

İşe yönelik doğru 
becerilerin öğrenilmesi

11 Eleman Alımı, İş Bulma ve 
Meslek Eğitimi

Size en iyi yardım 
etme yollarını bilen 
elemanların mevcudiyeti

12
İnsan Hakları ve 
Özgürlüğün Kötüye 
Kullanıma Karşı Korunması

Güvencede olmak ve 
saygı duyulmak

12 Standart  
İle İlgili Çabuk Rehberiniz 
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İngilizce bilmiyorsanız 
Telefon Tercüme Servisi (TIS) 131 450

Bu kitapçığı anlamada yardıma ihtiyaç 
duyuyorsanız
Consumer Training and Support Agency  
(Müşteri Eğitimi ve Destek Kuruluşu)

NSW ve ACT 02 4923 7419

VIC  03 9254 3433

SA  08 8212 7771

WA  08 9385 6666

QLD ve NT  07 5499 9422

TAS  03 6228 0787

YARDIM

Eğer hizmet kuruluşunuzda 
veya işyerinizdeki bir 
kimse sizi rahatsız ediyorsa
Disability Services  
Abuse and Neglect Hotline  
(Engelli Hizmetleri Kötüye 
Kullanma ve İhmal Hattı)
Haftada 7 gün sabah 8:00 – akşam 8:00 

1800 880 052   
Ücretsiz arama

1800 301 130  
TTY (ücretsiz arama)

1800 555 677 
NRS – National Relay Service  
(Ulusal Aktarma Servisi) 

02 9318 1372 
Faks

Bir şikayetiniz 
varsa
CRRS - Complaint 
Resolution and 
Referrals Service 
(Şikayet Halletme ve 
Sevk Servisi)

1800 880 052  
Ücretsiz arama   
1800 301 130  
TTY (ücretsiz arama)
1800 555 677 
NRS – National Relay 
Service (Ulusal Aktarma 
Servisi)
02 9318 1372 
Faks
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