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 2نشرة معلومات 

 ؟"ذوي اإلعاقةلتأمين  الوطني مشروعال" ما هو
  

ثقافيا لمجتمعات المتنوعة تزويد ابهدف  ،بوضع هذه النشرة" Inc.  AMPARO Advocacyــ عن الحقوق دفاعلل"شركة أمبارو  تقام

 ".ذوي اإلعاقةلتأمين  الوطني مشروعالولغويا بمعلومات مترجمة حول "
 

طريقة جديدة  ، هوNDISاسم  ، ويطلق عليه" National Disability Insurance Scheme ذوي اإلعاقةلتأمين  الوطني مشروعال"

يتم سوبالتالي،  ي؛عبارة عن نظام مجاني وطن التي يحتاجونها. وهو ووسائل الدعمعاية على الحصول على الر ذوي اإلعاقةاألفراد لمساعدة 

بدأ سيلكنه ، و2019في جميع أنحاء أستراليا في عام  ا  كون متوفريلمختلف الناس في جميع أنحاء أستراليا. وس /المستوىبنفس الطريقة تقديمه

اسم  NDIS مشروع إلعاقة الذين يحصلون على دعم منطلق على األفراد ذوي ا. وي  2016في بعض أجزاء والية كوينزالند في عام 

 ".المشتركون"

 

 األهلية
 لألفراد ذوي اإلعاقة الذين يعيشون في أستراليا و يكونون ــ هو NDIS مشروع

  ؛ألول مرة مشروعال اشتراكهم في وقتسنة في  65تحت سن 

  مواطنين نيوزيالنديين من الحاملين لـ "تأشيرة الفئة الخاصة المحمية"؛ أومقيمين دائمين،  أومواطنين أستراليين 

 .لديهم إعاقة لن تنتهي، بل هي إعاقة "مدى الحياة"، وتؤثر على قدرتهم على المشاركة في أنشطة الحياة اليومية 

 أخرى مناسبة وتوصيلهم بها.  وسائل دعممساعدتهم للعثور على  NDIS ، فقد يستطيع مشروعبالنسبة لألفراد غير المؤهلينأما 
 

 

 

 االختيار والتحكم

في أستراليا باالستبعاد من الحياة  ةما شعر العديدون من ذوي اإلعاق في الماضي، كثيرا  

، يستطيع NDISالمجتمعية، ومحدودية خياراتهم في كيفية تقديم الدعوم لهم. ولكن في 

 التي يحتاجونها، وكيفية حصولهم عليها. وسائل الدعمأن يقرروا نوعية  المشتركون

 

 

 

 دعم معقول وضروري 
 ساعد ذوي اإلعاقة على تحقيق أهدافهم وأحالمهم، وأن يصبحوا أكثر استقاللية. ضروري لها، وسيللدعم المتعلق باإلعاقة، وال NDISدفع يس

 

Arabic 



 
 

الدعوم التي يحتاجها ذوو اإلعاقة ليصيروا جزءاً من الحياة  NDIS مشروع وفري

 ؛ والتي قد تشمل اآلتي: ــاالجتماعية واالقتصادية في المجتمع

  تكوين العالقات، والشعور باالتصال باآلخرين ــ كونهم مع العائلة واألصدقاء؛ 
   الفراغ؛أنشطة وقت االنخراط في المجتمع واألنشطة االجتماعية ــ بما في ذلك 
  الذهاب للمدرسة، والدراسة، والحصول على التدريب العملي ــ كالدراسة في

 الجامعة أو التايف )التعليم الفني والتكميلي(؛
 مهام المعيشة اليومية العامة ــ كاتخاذ القرارات، ودفع الفواتير، وحل المشاكل؛ 
 التواصل ــ كالتواصل مع اآلخرين، وفهمهم؛ 
 التنقل في المنزل والمجتمع، أو الحصول على المعدات أو الحركة والتنقل ــ ك

 األجهزة المساعدة على ذلك؛
  رتداء المالبس، والحصول على وجبات الطعام؛اــ كالمساعدة في االستحمام، و واحتياجات الرعاية الصحية الخاصة الذاتيةالعناية 
 األنشطة المنزلية ــ كإعداد وجبات الطعام، وتنظيف المنزل؛ 
 عليهأو الحفاظ  ــ كالعثور على عمل ظفالتو. 

 

 NDIS ما الذي لن تموله
 بتمويل أي شيء: ــ NDISلن تقوم 

 ال يتصل بإعاقة الفرد؛ 
 يتصل بتكاليف الحياة اليومية التي ال تتعلق باحتياجات دعم الشخص؛ 
 هيئة أخرى، كالتعليم أو الصحة أو اإلسكان؛/ينبغي أن تموله وكالة 
  يسبب ضرراً للمشترك أو لآلخرينمن المحتمل أن. 

 

 
 األطفال ذوو اإلعاقة

فالدعم . أيضاً، مساعدتك على الحصول على دعم مبكر لطفل ذي إعاقة NDIS مشروع ستطيعي

 شروعم سميوي على طفلك.والحد من التأثير طويل األجل لإلعاقة عليك المبكر قد يساعد على 

NDIS التدخل المبكر"بـ الدعم هذا." 

 
 

 
 

 وأَسرهماألفراد ذوو اإلعاقة 
الخطط لدعمهم؛  تصميمفي   NDIS مشروعإن احتياجات األفراد ذوي اإلعاقة، بما في ذلك خياراتهم وقراراتهم، هي أمر مركزي بالنسبة ل

 مهم.دور ولكن دور األسرة هو أيضا  

. سيقوم NDIS مشروع معفي عملية التخطيط  لمساعدتهم لهم الداعميناألفراد يمكن لألفراد ذوي اإلعاقة دعوة أفراد األسرة أو غيرهم من 

 صميمتبالتفكير في طرق لمساعدة األسرة على تقديم الدعم المستمر، وسيأخذون في االعتبار دور أفراد األسرة عند  NDISالمخططون في 

 مشروع م الشخصية. وسيأخذ أيضا  مخططوالخطط مع المشتركين، بما في ذلك، الدعم الذي يقدمونه، ومسؤولياتهم األخرى، وخطط حياته

NDIS مدروسة تقديرا  منهم لوجهات نظر أفراد األسرة م األسرة في اتخاذ قرارات في اعتبارهم، أن ذوي اإلعاقة قد يحتاجون إلى دع

 ومعرفتهم وخبرتهم. 

 

ً  كنت تحتاجإذا   مترجماً شفويا



 
 

، ثم طلب توصيلك بـ 450 131على رقم  TISإن كنت تحتاج مترجما  شفويا  لتسأل سؤاال  أو تعرف المزيد، فعليك االتصال هاتفيا  بـ 

 .110 800 1800لتأمين ذوي اإلعاقة" على رقم  الوطني مشروعال"

 

 مؤهلً  تتحقق من كونككيف 

 .أم ال هإن كنت مؤهال  للحصول على مساعدة من لتعرف، NDIS مشروع شروط االشتراك فييمكنك استخدام قائمة 

 checklist-access-http://www.ndis.gov.au/ndis 

ـ ليوفر هذا النموذج وسفي كوينزالند، سيكون بمقدور ذوي اإلعاقة تعبئة "نموذج طلب االشتراك" في الخدمة. NDIS  مشروع بدأعندما ي

NDIS وفي هذا النموذج، ستحتاج أن  . مشروعالللحصول على مساعدة من  ، من عدمها،أهليتكفيما يخص قرار  المعلومات الالزمة التخاذ

نسخ من تحت عنوان "قسم المشتركين"(، ) NDISتقدم معلومات عن إعاقتك، وسنك، وحالة الجنسية/اإلقامة في إستراليا. ويتوفر على موقع 

 (.، إلخالنموذج، ونوعية المعلومات والمستندات التي تحتاج أن تقدمها لدعم طلبك )كدليل اإلعاقة، واإلقامة، والسن

 

 التخطيط المسبق

لقيام ل يستطيع الناس اآلن أن يبدأوا في التفكير والتخطيط في الكيفية التي يريدون بها أن يعيشوا حياتهم، ونوعية المساعدات التي سيحتاجونها

يمكن لألفراد استكماله بهدف مساعدتهم على االستعداد لعملية التخطيط. ويوجد  "NDIS مشروعلتخطيط دعوم يوجد "كتاب عملي وبهذا. 

وقد تم ترجمته إلى اللغات اآلتية: األسبانية، والفيتنامية، والعربية، واليونانية، واإليطالية، . NDISعلى موقع  العملي من هذا الكتابنسخ 

 والصينية المبسطة والتقليدية.

 

 NDISالعمل مع 

باإلتصال بك بعد أن يحصلوا على معلوماتك، وسيقولون لك إذا كان بإمكانهم أن يقوموا بتقديم الدعم لك. إذا كان بإمكانك  NDISسيقوم ال 

فسوف يقوموا بالتحدث إليك ليفهموا ما هي احتياجاتك و أهدافك، و ما الدعم الموجود لديك اآلن، و كيف  NDISالحصول على الدعم من ال 

 معك لتنجز أول خطة خاصة بك. NDISل ال بإمكانهم  دعمك. سيعم

مواد إذا كنت بحاجة لذلك في تلك بإمكانك دعوة أشخاص آخرين لمساعدتك في عمل تلك الخطة وبإمكانك أن تطلب مترجما  أو ترجمة 

 المحادثات.

  www.ndis.gov.au للمزيد من المعلومات، زر

 

 

 ".AMPARO Advocacy Inc للدفاع عن الحقوقنشرة ، "شركة أمبارو هذه القامت بوضع 

ضمان صحة هذه النشرة في وقت النشر، إال أن هذه المعلومات قصد بها تقديم نظرة كلية عامة، وقد تكون غير دقيقة أو ل الحرصبينما تم توخي كل 

 .لألفراد النصيحة فيما يتعلق بالظروف الفرديةولذلك، نوصي بالحصول على مزيد من . حديثة أو كاملة
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53 Prospect Road Gaythorne 4051 

info@amparo.org.au, www.amparo.org.au  

 Phone 3354 4900 

Interpreter 131 450 
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