
صنعت خدمات اجتماعی، شامل خدمات سالمندی و معلولیت، بزرگترین رشته استخدامی 
استرالیا است و از همه سریع تر رشد میکند. 

مزایای آن از جمله عبارتند از مسیر پیشرفت شغلی و توانایی کاربری مهارتهایتان در چندین 
رشته، در اینجا و سراسر دنیا. پس اگر خواستار یک شغل پاداش دهنده و مورد تقاضا هستید 
که در آن بتوانید واقعاً تاثیری در زندگی افراد داشته باشید، این مسیر شغلی برای شما است.

یک روز کار خوب
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“وقتی روز تموم میشه و کارکنان 
میان و میگن فالنی گفت غذا چقدر 

عالی بود، این باعث میشه وقتی 
میری خونه احساس خیلی خوبی 

داشته باشی.”

Angus White، آشپز کارآموز  
Banksia Villages –

“من مستقلم و وقتی میخوام کار 
کنم زمان و محلش رو انتخاب 
می کنم. این کار واسه من خیلی 
انعطاف پذیره و میتونم بین کار 

و خونه تعادل داشته باشم”.

 ،Ufuoma Mary Ogunniyi
 مددکار پشتیبانی شخصی 

Better Caring – 

“دیدن اینکه مشتری ها خوشحالن و 
تا اونجایی که میتونن عادی زندگی 

می کنن و از هیچ چیز محروم 
نیستن، دیدن بزرگ شدنشون به من 

خیلی رضایت میده”.

Jemma Johnson، رهبر تیم  
The Cram Foundation -

یک صنعت رو به رشد 
تا سال 2050، بیش از 3.5 میلیون استرالیایی های مسن تر به دسترسی به 

خدمات پشتیبانی نیاز خواهند داشت و از هر پنج استرالیایی، یک نفر به 
شکلی ناتوانی خواهد داشت. این یعنی تعداد زیادی از افراد که به مراقبت و 

پشتیبانی دلسوزانه نیاز دارند. حدود 80 درصد خدمات در محیط جامعه 
عرضه خواهد شد.

کارفرمایان جویای اشخاصی هستند که کارآ، انعطاف پذیر، صبور و قابل 
اعتماد هستند و یکدلی و دلسوزی از خود نشان می دهند. آنها برای مهارتهای 

ارتباطی خوب، مدیریت وقت و حل مسئله نیز ارزش قائلند.

فرصتهای استخدامی موجود در خدمات سالمندی و 
معلولیت 

خدمات سالمندی و معلولیت برای اشخاص مسن تر، آنهایی که ناتوانی دارند 
و مراقبین و خانواده های آنان پشتیباتی فراهم می کنند. آنها کیفیت زندگی، 

استقالل و تندرستی افراد را بهبود می بخشند.

برای رسیدن به این مقصود، خدماتی که در این بخش عرضه می شوند بسیار 
متنوعند؛ این به این معنی است که انواع زیادی از شغلها و فرصتهای 

استخدامی وجود دارد.

نمونه های شغلهای موجود در این صنعت 
خدمات پشتیبانی مستقیم )مددکاران(	 
خدمات ساختمانی و تعمیرات )برقکارها، بناها، باغبانها(	 
خدمات مشتریان	 
منابع انسانی )استخدام کنندگان، مامورین پرداخت حقوق، مدیریت(	 
آی تی و امور اداری )کمک دفتری، امور مالی(	 
متخصصین بهداشت متفق )فیزیوتراپیست ها، درمانگران شغلی، 	 

درمانگران پا، پرستارهای نامنویسی شده و آنها که به ثبت رسیده اند(
هتلداری	 
مدیریت پرونده	 
رهبران تیم و ناظران	 
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“من تنوعش رو خیلی دوست دارم، 
هیچ وقت نمیدونی وقتی وارد میشی 
چه چیزی در انتظارته. من حتماً این 
شغل رو توصیه میکنم - و کرده ام.”

Tom Gray، ناظر ارشد 
 Greenacre Disability

 Services

“من متوجه شدم شور و عشقی به 
خدمات معلولیت دارم، تا مطمئن بشم 
که با معلولین بصورت فردی رفتار 

بشه و فرصتهایی در اختیارشون 
گذاشته بشه تا بتونن بهترین کاری 

رو که میتونن انجام بدن”.

Deb Diggins، مدیر انتقال به  
 NDIS – Katungul Aboriginal

 Medical Service

“من جنبه حل مسائل کار رو خیلی 
دوست دارم - من از حل کردن 

مسئله ها و پیدا کردن راه حل های 
منحصر به فرد برای نیازهای 

مردم خیلی احساس رضایت 
میکنم”.

Peter Harvey، مدیر 
 - The Disability Trust 

مدارک تحصیلی الزم
در بعضی موارد، وقتی جویای کار پاداش دهنده ای در خدمات سالمندی و 
معلولیت هستید، داشتن مدارک تحصیلی الزامی نیست. در اغلب موارد، 

آموزش الزم سر کار یا از طریق یک دوره کارآموزی یا ترتیبات کارآموزی 
مبتنی بر کار ارائه می شود.

تحصیل در یک دوره گواهینامه رده 3 در رشته پشتیبانی انفرادی که در 
کالج محلی TAFE شما یا از طریق یک سازمان کارآموزی ثبت شده 

)RTO( ارائه می شود، پایه ای را که شما برای پشتیبانی سالمندان یا معلولین 
الزم دارید به شما می دهد. بسته به نقشی که به عهده می گیرید، ممکن است 

پیش از شروع به کار، به یک گواهینامه کمکهای اولیه نیز نیاز داشته باشید.

کار کردن در خدمات سالمندی و معلولیت تنها مربوط به پرستاری و مراقبت 
عملی نیست، نقشها و گزینه های محتلف شغلی در محیطهای کاری متنوع 

محلی، در سراسر کشور یا خارج از کشور وجود دارند.
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در بخش خدمات سالمندی و معلولیت 
 فرصتهای بیشماری برای رشد و

توسعه فردی و حرفه ای وجود د ارند: 

شرایط استخدامی انعطاف پذیر	 

انواع مختلف کارفرمایان و 	 
محیط های کار

مزایای مالی؛ مثل جمع بندی منافع 	 
با حقوق یا مزایای حاشیه ای )بسته 

به کارفرمایتان(

حمایت از کارآموزی و تحصیل	 

امنیت شغلی دراز مدت	 

مسیرهای شغلی جالب	 

امکان تعادل کار و زندگی	 

تنوع محیط کار	 

از کجا شروع کنم؟
خیلی ها با تمام کردن کارآموزی مربوط شروع می کنند، و چندین 

تامین کننده معتبر کارآموزی در منطقه شما وجود دارند که از میان 
آن انتخاب کنید. اشخاص دیگر نزد کارفرماهایی کار پیدا می کنند 
که “سر کار” کارآموزی می دهند و فرصتهای مداوم برای توسعه 

حرفه ای عرضه می کنند. راه دیگر این است که وقتتان را داوطلبانه 
بدهید یا ترتیبی برای یک فرصت کارگماری بدهید.

همچنین، می توانید مستقیماً با تامین کننده محلی خدمات سالمندی و 
معلولیت تماس بگیرید، یا در آژانسهای استخدامی محلتان جویای 

فرصتهای استخدامی باشید. 

www.communityindustrygroup.org.au

A Good Days Work Brochure A3 to A4_Farsi.indd   4 12/06/2018   4:01:53 PM


