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توانان کم سرویسهای استانداردهای
شما سرویس و

فارسی آسان نسخه

Farsi
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توانان  کم سرویسهای استاندارد 12 باره کتاب در  این
میدهد. شما اطالعات به
چیستند استانداردها  ■

مهمند چرا استانداردها  ■

از این سرویسها میکند که چگونه چک دولت استرالیا  ■
میکنند پیروی استانداردها

چیست استانداردها از یک هر موضوع  ■

را استاندارد 12 این فهرست
یافت خواهید کتاب این پایان در

کتاب این باره در
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کلیدی واژههای

کمکیفیت استخدام سرویس
توانان

استانداردهای
توانان کم سرویسهای

صحبت برای است کلمهای
چه تا چیزی اینکه باره در کردن

است. خوب حد

که وقتی مکانی است سرویس
یک داشنت نگه کردن و پیدا برای

به آن میخواهید شغل کمک
میکنید. مراجعه

که  هستند استانداردها مقرراتی
میکنند سرویسها مشخص برای
به خوب با کیفیت کمکی چگونه

کنند. عرضه شما

شغلی برنامه

خواهد کمکتان شما سرویس
تهیه را خود شغلی برنامه تا کرد

شغلی مشحص کنید. برنامه
که... میکند

دارید دوست را شغلهایی چه ■
دارید نوع کارآموزی نیاز چه به ■

کنید. شغل پیدا چگونه ■

تامین بودجه توسط
استرالیا دولت

هر سال دولت استرالیا
استخدام سرویسهای به
از که زمانی تا توانان، کم

میکنند، پیروی  استانداردها
میدهد. پول

ممیزی تیم

سرویس از که اشخاص از تیمی
آنها کار میکنند. بازدید شما

سرویس که ببینند آیا است این
از استانداردها پیروی شما

نه. میکند یا

از کنندگان استفاده
سرویس

که از دیگری کسان شما و
می کنند. استفاده سرویس

سرویس کارمندان

کار سرویس در که کسانی
میکنند.

اسم کارت

کارمندان میتوانید شما
این کتاب در سرویس را

لباسشان روی چون بشناسید
دارند. اسم کارت
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برای  هستند استانداردها مقرراتی
که توانان کم استخدام سرویسهای

چگونه ها سرویس میکنند مشخص
خوب به  کیفیت با کمک هایی ارائه از

توان کسب اطمینان کنند. اشخاص کم

استانداردها باره در

استخدام سرویسهای به استرالیا دولت
تا... می دهد پول توانان کم

دارند  توانی کم  که اشخاصی به  ■
و کرده پیدا را شغلی تا کنند کمک

دارند نگه
شغلهایشان  در توان کم اشخاص از  ■

حمایت کنند.

دارد انتظار استرالیا دولت مقابل، در
از استرالیا در سرویسها تک تک که

کنند. استانداردها پیروی
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چیستند؟ استانداردها
چگونه که میکنند سرویس شما مشخص برای استانداردها

شود... مطمئن
است درست کردن با شما برخوردش در کار طرز ■

شما  به کمک صحیح را کار، داشنت نگه و کردن پیدا برای ■
بدهد

که  شغلی کمک کردن به شما را برای گرفنت درست راه ■
کند پیدا میخواهید

باشد داشته کار اجنام برای کارمندان مناسب ■

باشد. خوب آن مدیریت ■

دارد. استاندارد وجود 12

دادهایم توضیح صفحه 4 در استاندارد را 12 این ما

مهمند چرا استاداردها
آگاه حقوقتان از را شما اینکه برای مهمند استانداردها

میکنند...
میکنید مراجعه سرویسی به وقتی ■

می گردید شغلی دنبال وقتی ■

هستید. مشغول به کار در شغلی وقتی ■

باره در مردم که بعضی از سؤاالتی
میپرسند استانداردها

?

?
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که میداند کجا از استرالیا دولت
پیروی استانداردها از من سرویس

نه؟ میکند یا
در  افراد که از گروهی از ممیزی عبارت است تیم یک

دیده اند. ویژه آموزش استانداردها مورد
میکند بازدید شما سرویس از سال هر تیم ممیزی یک
پیروی استانداردها از شما سرویس آیا که کند چک تا

نه. میکند یا
مینویسد. ممیزی گزارش تیم کرد، چک را چیز همه اینکه از پس

شما سرویس که می دهد اطالع استرالیا این گزارش به دولت
یا نه. میکند خوب کار

در کتابچه می توانید را ممیزی مورد تیم در بیشتری اطالعات
دیگری پیدا کنید:

Quality Assurance and Your Service 
شما) سرویس کیفیت و (تضمین

من از استانداردها سرویس اگر
میشود؟ نکند چه پیروی

می دهد به سرویس وقت بیشتری و استرالیا کمک دولت
کند. طرف بر را عیبها تا

دولت نکند پیروی استانداردها از هنوز شما سرویس اگر
و شود الزم داده تا تغییرات کرد خواهد آن کار با نزدیک از استرالیا

کنید. دریافت یا کیفیت خوب را خدماتی شما

میکند؟ چک مرا استرالیا دولت ایا
میکند. چک را سرویس شما استرالیا فقط دولت نه.

باره در مردم که بعضی از سؤاالتی
میپرسند استانداردها

?

?

?
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استانداردسرویسهایکمتوانان 12

سرویس دسترسی به 1 استاندارد

همه برای عادالنه فرصت

دارند توانی اشخاصی که کم گونه  همه
میکنند. استفاده سرویس این از

شما... مهم نیست که کند، رفتار درست شما شما باید با سرویس
است  چقدر سنتان  ■

زن  یا هستید مرد  ■
است  آمده از چه کشوری شما خانواده  ■

چیست  پوستتان رنگ  ■
دارید  مذهبی چه  ■

دارید. پشتیبانی اضافی نیازهایی به چه ■

داشته باشد. منصفانه ای مقررات باید سرویس شما
آن را بتوانید بخواهید، اگر شما، تا باشند کتبی باید این مقررات

ببینید.
ببینید. را مقررات که کنید تقاضا می توانید بخواهید وقت هر
باید کند، کمکتان منیتواند که بگوید شما به سرویستان اگر

باشد. داشته برای آن خوبی دلیل
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فردی نیازهای 2 استاندارد

است شما مناسب که کمکی دریافت

چه که میگوید است سرویس کارمند که الیزابت به دارد مریم
دارد. را دوست شغلهایی

بهترین شما برای که کند کمکتان نحوی به باید شما سرویس
همه آسانتر است. از خودش برای که شکلی فقط به است، نه

کمکتان کند تا... سرویس شما میتوان
مثالً... کنید، فکر خود شغلی هدفهای باره در ■

یا کاری را میخواهید جور چه –  
کنید.  کار میتوانید هفته در روز – چند  

اهدافتان  به تا کند که کمکتان کنید تهیه را برنامهای  ■
برسید

کنید دنبال را برنامهتان ■

کنید. حفظ خود مطابق نیازهای امروزه را برنامهتان ■
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انتخاب حق و گیری تصمیم 3 استاندارد

کردن نظر اظهار

می کند. انتخاب دارد دوست که را شغلهایی  میترا

میدارد. بر سرویس است یادداشت کارمند که  جان
گشت. خواهد آن شغلهایی مثل دنبال جان

انتخاب بدهد. حق شما به باید سرویس شما
کند... گوش زیر به شما مطالب باید در باره شما سرویس

می خواهید  را شغلهایی جور چه  ■
دهد. اجنام بهتر را کارها میتواند چگونه شما سرویس ■

کند. اقدام زده اید که شما باره حرفی در باید شما سرویس
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محرمانگی و شخصیت خصوصی، حریم 4 استاندارد

شما به حریم خصوصی احترام

علی پرونده کارمند سرویس است که  البرت
میدارد. نگه محرمانه را

کند محترمانه رفتار شما با همیشه شما باید سرویس
محل یک در را شما به مربوط اطالعات شما باید سرویس

کند. نگهداری خصوصی
بدهد... کس دیگری به شما را اطالعات میخواهد شما سرویس اگر

میخواهد بدهد به چه کسی را بگوید که آنها شما باید به  ■
بگوید  دلیل آن را به شما باید  ■

بگیرد. شما اجازه از باید ■

شود،  داده نشان کسی به اطالعاتتان که ندهید اجازه شما اگر
دهد. او نشان شما نباید آن را به سرویس
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مشارکت و پیوستگی 5 استاندارد

جامعه در بودن سهیم

بود. خواهد تیم جزو دارد. او جدیدی شغل آزیتا

کمکتان کند تا... سرویس شما باید
باشید داشته مشارکت خود جامعه در ■

کنید  استفاده خود جامعه در موجود خدمات از  ■
کنید. پیدا شغل جامعه در ■



12

موقعیت ارزشمند 6 استاندارد

جامعه بودن در مهم

جایزه شغلش برای جدید مهارتهای گرفنت یاد خاطر آزیتا به
است. مهم تیم اعضای او برای همه جدید مهارتهای گرفت.

احترام به افراد بیشتر جامعه که استرالیا معتقد است دولت
پس جامعه به چیزی راههای زیر آنها از که وقتی میگذارد

میدهند...
یا با حقوق کار ■

داوطلبانه. کار ■

مهم جامعه در تا کند کمکتان زیر راههای از باید شما سرویس
باشید...

پیدا کنید کار تا شما کمک به ■

گرفنت  برای جدید مهارتهای گرفنت یاد برای شما کمک به ■
شغلها

دارید نگه روز به همیشه را خود مهارتهای تا شما به کمک ■

خودتان توانایی های و شما به فنون اعتماد سطح بردن باال ■
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اختالفات و شکایات 7 استاندارد

مورد شکایت اقدام در

او با دوستش مطرح می کند. سرویس را با شکایتی دارد بهزاد
کارمندان که کالین و جاستین کند. حمایت او از تا است آمده

تا مینویسد چیز را همه کالین گوش میکنند. هستند سرویس
کند. طرف بر را معایب بتواند سرویس

بگویند شما به میپیوندید، باید سرویسی بار به اولین برای وقتی
کنید. شکایت می توانید چگونه باشید داشته مشکلی اگر که

باید... شما بکنید، سرویس شکایتی اگر
کند  گوش شما به  ■

باشد  خشنود شما به کمک از  ■
بدهید  توضیح را مشکلتان که کند کمکتان  ■

را رفع کند  شما سعی کند مشکل  ■
باره  آنها در با بتوانید که دیگری مراجع یا باره اشخاص در  ■

بدهد. اطالعات شما به کنید صحبت شکایتتان
کند. حفظ محرمانه را شما شکایت باید شما سرویس
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سرویس مدیریت 8 استاندارد

سرویس کردن اداره خوب

دارند. جلسه سرویس  تیم
حرف می زنند. کنند بهتر چگونه سرویس را اینکه در باره دارند

باشد. باید خوب مدیریت سرویس شما سازماندهی و
باید... شما سرویس

با  کردن کار راههای بهترین به مربوط اطالعات ترین جدید ■
باشد داشته را شما

وجه  می گیرد به بهترین استرالیا که از دولت پولی از  ■
کند استفاده

کند بهتر دائماً را سرویس ■

بیزینس  برنامه یک وجه بهترین به سرویس کردن اداره برای  ■
باشد داشته

بدهد. شما نشان را به آن ببینید را بخواهید برنامه بیزینس اگر ■

از که دیگری و کسان شما که به آنچه باید شما سرویس
کند. گوش میگویید میکنند استفاده سرویس

میزنید شما که حرفی کردن سرویس روی بهتر برای باید آنها
اقدام کنند.
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استخدامی شرایط 9 استاندارد

منصفانه مزد و شرایط به شما حق

میکند. دریافت منصفانهای مزد علی حقوق، پرداخت روز در

را حقوقی همان کار محل در باید دارند توانی کم که کسانی
دیگر دارد. کس هر که داشته باشند

که کسی مثل درست است، حق شما منصفانه استخدامی شرایط
ندارد. توانی کم

چیستند؟ استخدامی شرایط
مثل... هستند چیزهایی استخدامی شرایط

تعطیالت  حقوق مزد    ■  ■
ایمنی استعالجی ■ مرخصی  ■

نکات زیر شما باید سرویس میکنید، شروع جدیدی را وقتی کار
دهد... توضیح را

شما استخدامی شرایط ■
میشود. شما چگونه محاسبه مزد اینکه ■

شخص یک میکنید صحبت سرویستان با وقتی میتوانید شما
باشید. داشته همراه بزند حرف شما جانب از که طرفدار یا حامی

باره در را بیشتری مطالب دیگری کتابچه در میتوانید شما
بخوانید منصفانه مزدهای

Fact Sheet: Award Based Wages
قانونی) شرایط بر مزدهای مبتنی اطالعاتی: (برگه

?
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خدمات دریافت کننده و حمایت کارآموزی 10 استاندارد

شغلتان برای مناسب فنون گرفنت یاد

جدیدی فنون علی و بهزاد به دارد  مایکل
آنها یاد میدهد. برای شغل باغبانی را

الزم فنون شما معنی است که این حمایت خوب به و کارآموزی
دارید. را عالقهتان مورد شغل برای گرفنت

بدهد... شما را به نیازتان مورد باید کارآموزی شما سرویس
کنید پیدا دارید دوست که را شغلی تا ■

دارید نگه را شغلتان تا ■

دهید  اجنام چگونه را کارهای جدید که بگیرید یاد تا ■

دارید. نگه روز را مطابق سطح مهارتهایتان تا ■
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کارمندان کارآموزی کارگماری و استخدام، 11 استاندارد

بهترین که کارمندانی  داشنت
میدانند شما را کمک به راههای

دارد. کامران عالقه مورد شغلهای باره در زیادی اطالعات جاستین

باید... شما سرویس
مهارتهایی  چه شما به به کمک کارمندانش برای بداند  ■

دارند نیاز
کند  شما پیدا به کمک برای را کارمندان مناسب  ■

کند. حتمی کارمندانش را بودن مهارتهای روز به ■
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آزار وجود عدم حقوق بشر و از محافظت 12 استاندارد

بودن احترام مورد و بودن امن

میگوید علی همکاران به است سرویس کارمند که جاستین
او بر دارند. کردن دست از اذیت که

کند... موضعگیری حقوق شما برای حفظ باید شما سرویس
کار  محل در  ■

میبینید. کارآموزی وقتی ■

منیتواند... کس هیچ که شوند مطمئن باید آنها
آزار دهد  شما را  ■

صحبت کند که دوست ندارید طوری با شما ■

کند. احترامی بی توانی تان به شما کم بخاطر ■

تالششان حد اکثر آنها باید کمک بخواهید، سرویس خود از اگر
دهند. اجنام به شما کمک برای را
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سرویس1 به همهدسترسی برای عادالنه فرصت

فردی2 که مناسبنیازهای دریافت کمکی
شما است

انتخاب3 و گیری کردنتصمیم نظر اظهار

و4 شخصیت خصوصی، حریم
محرمانگی

حریم حصوصی احترام به
شما

پیوستگی5 و جامعهمشارکت در بودن سهیم

بهموقعیتارزشمند6 جامعه که کارهایی اجنام
میدهد اهمیت آن

اختالفات7 و مورد شکایتشکایات اقدام در

سرویس8 سرویسمدیریت کردن اداره خوب

و شرایطشرایطاستخدامی9 مزد شما به حق
منصفانه

دریافت10 حمایت و کارآموزی
کننده خدمات

برای مناسب فنون گرفنت یاد
شغلتان

و11 کارگماری استخدام،
کارآموزی کارمندان

بهترین که کارمندانی داشنت
را شما کمک به راههای

میدانند

و12 حقوق بشر محافظت از
آزار وجود بودنعدم احترام مورد و بودن امن

راهنمای سریع شمابه12 استاندارد 
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منیزنید حرف انگلیسی اگر
131 450 (TIS) تلفنی مترجم سرویس

دارید نیاز کمک به کتاب این فهمیدن برای اگر
(Consumer Training and Support Agency) مصرف کننده حمایت و سازمان آموزش

02 4923 7419  ACT و NSW

03 9254 3433   VIC

08 8212 7771   SA
08 9385 6666   WA

07 5499 9422   NT و QLD

03 6228 0787   TAS

کمک

محل سرویس یا کسی در اگر
می دهد آزارتان شما شغل

 Disability Services Abuse 
 and Neglect Hotline 

توانان) سرویسهای کم غفلت آزار و (تلفن
روز هفته – 8 شب، 7 8 صبح

 1800 880 052 
رایگان تلفن

 1800 301 130 
(رایگان) ناشنوایان مخصوص تلفن - TTY

1800 555 677 
NRS – National Relay Service 

کشور) سراسر در رله (سرویس
 02 9318 1372

فکس

شکایتی  اگر
دارید

 CRRS - Complaint
 Resolution and 

 Referrals Service 
و ارجاع) شکایت (سرویس رفع

 1800 880 052 
رایگان تلفن

 1800 301 130 
مخصوص  - تلفن TTY

(رایگان) ناشنوایان
1800 555 677 

 NRS – National Relay
در  Service (سرویس رله

سراسر کشور)
 02 9318 1372 

فکس

FaCS1437.0401


