التحض� لـ NDIS
ي
ف
ش
ي� منطقة شمال �ق ملبورن
سيتم شن� الخطة الوطنية ي ن
العاقة ( )NDISف ي� منطقة شمال ش�ق
للتأم� ضد إ
ملبورن إبتدا ًء من  1تموز/يوليو .2016
كما أنها توفر ي ن
اليق� بأنهم سيحصلون مدى حياتهم عىل
الدعم الذي يحتاجون إليه.
ين
المشارك� مع المجتمع والدعم
تعمل  NDISعىل ربط
ف
الرئيس .تمول  NDISالدعم إالضا� المعقول و ض
ال�وري
ي
ي
ين
المشارك� عىل متابعة أهدافهم وتطلعاتهم،
لمساعدة
والمشاركة ف ي� الحياة اليومية.
مساعدة أ
الشخاص عىل بناء مشاركتهم إالجتماعية
و إالقتصادية تتطلب من  NDISالعمل عن كثب مع منظمات
المجتمع المحل لتحديد الفرص أ
للشخاص ذوي إالعاقة.
ي
ف ي� فيكتوريا ،هناك العديد من المنظمات المجتمعية
ال� ستكون مهمة ف� مساعدة أ
ت
الشخاص ذوي
ي
الراسخة ي
لتحض�هم لـ .NDIS
إالعاقة
ي
ستلعب أيضا دورا حيويا ف� مساعدة أ
الشخاص ذوي إالعاقة
ً ً
ً ي
لتحقيق أهدافهم.

ما هي NDIS؟
للعاقة ويتم
لتوف� الدعم إ
 NDISهي طريقة جديدة ي
ن
للتأم� ضد إالعاقة
تطبيقها من قبل الوكالة الوطنية ي
(.)NDIA
أ
كب� ومن
تغي� ي
يجري إدخال  NDISعىل مراحل ،لنها ي
المهم أن تتم بطريقة صحيحة وتصبح مستدامة.
تم التفاوض عىل تفاصيل كيفية إنتقال أ
الشخاص إىل
ت
 NDISي ن
حكوم� الكومنولث وفكتوريا.
ب�
ي
ح� آ
ت
الن تم إختبار  NDISف ي� عدة مواقع بع� البالد .بدأت
تجربة  NDISف ي�  1تموز/يوليو  2013ف ي� فيكتوريا.

كيف تعمل NDIS؟

ين
المشارك�
تتبع  NDISمقاربة مرنة للعمل مدى الحياة مع
وأرسهم ومقدمي الرعاية لهم ،لتطوير خطط إفرادية.توفر
ين
للمشارك� المزيد من الخيارات والسيطرة بكيفية
NDIS
توف� الدعم لهم.
وتوقيت ومكان ي
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النتشار؟
كيف سيتم إ

تختلف إحتياجات وأهداف كل فرد .لهذا السبب توفر NDIS
لكم المرونة ف ي� إدارة إحتياجاتكم الفردية للدعم.

سينتقل أ
دعما عن طريق
الشخاص الذين يتلقون
حاليا ً
ً
حكومة الكومنولث أو حكومة فيكتوريا إىل  NDISف ي� أوقات
تبعا لنوع الدعم الذي يتلقونه والمكان الذي
مختلفة ً
يقيمون فيه.
ستتوفر  NDISف ي� منطقة شمال ش�ق ملبورن إبتدا ًء من 1
تموز/يوليو  .2016تغطي منطقة شمال ش�ق ملبورن مناطق
الحكومات المحلية التالية:
•بانيول
داريب�ن
• ي
•نيلومبيك

من يستطيع الوصول إىل NDIS؟

للوصول إىل  NDISف� فكتوريا عىل أ
الشخاص أن:
ي
•يكونوا من سكان منطقة تتوفر فيها NDIS؛
•يستوفوا متطلبات العمر والمواطنية؛ و
التدخل المبكر.
•يستوفوا متطلبات إالعاقة أو ّ
بعض برامج حكومة فيكتوريا أ
للشخاص ذوي إالعاقة لديها
متطلبات وصول مشابهة لـ  .NDISأ
الشخاص ف ي� هذه بال�امج
ين
مستوف�
يعت�ون
المحددة الذين حددتهم حكومة فيكتوريا ب
متطلبات إالعاقة للدخول إىل  .NDISتبقى متطلبات
المواطنة والعمر ض�ورية.

س
•ويتل ي
•يارا

كيف سيدخل أ
الشخاص إىل NDIS؟
حاليا تتلقون الدعم من
قبل انتقال منطقتكم ،إذا كنتم ً
حكومة فيكتوريا سيتم إعطاء تفاصيل إالتصال بكم لـ
 .NDIAستكون الخطوة أ
الوىل مكالمة هاتفية من NDIA
لمناقشة عملية الدخول إىل .NDIS
ن
الوط�
ف ي� منطقة شمال ش�ق ملبورن ،سيقوم فريقنا
ي
ت
حكوم� فكتوريا والكومنولث
بالتصال بعمالء
للوصول إ
ي
أ
أ
عىل مدى الشهر القادمة .ستتخذ ترتيبات للشخاص الذين
لديهم احتياجات إضافية ف ي� إالتصاالت.

بالتفك� بحياتكم ،مستقبلكم وبما تريدون إنجازه.
إيدأوا
ي
أ
يساعدكم ذلك عىل إالستعداد لخطتكم  NDISالوىل.
أيضا التحدث إىل المنظمات ت
ال� تتلقون منها
يمكنكم ً
ي
ف
حاليا وحضور جلسة معلومات  NDISي� منطقتكم.
الدعم ً
تتوفر المعلومات والموارد لمساعدتكم عىل
.ndis.gov.au/vic

خالل هذه المكالمة الهاتفية سنقوم بتأكيد التفاصيل عنكم
وعملية وصولكم إىل .NDIS

معلومات إضافية

للتحض�؟
ماذا أستطيع عمله
ي

*1800 800 110

لدى تحديد وصولكم إىل  ،NDISعليكم حضور جلسة
معلومات حول  .NDISسيتم إالعالن عن تفاصيل جلسة
المعلومات عىل موقعنا .ndis.gov.au/vic

TTY 1800 555 677

كيف تبدو عملية تخطيط NDIS؟

1800 555 727
TIS 131 450

هناك بضعة مراحل لمساركم مع  ،NDISمن فهم NDIS
والوصول إليها ،إىل وضع وتنفيذ خطتكم أ
الوىل.
خالل السنة أ
الوىل من خطة  ،NDISمن المهم مراقبة كيفية

تابعونا عىل ت
توي�
@NDIS

عمل خطتكم لصالحكم .ستستخدم هذه المعلومات
لتكوين خطتكم المقبلة عند مراجعة خطتكم.

ت
ال� تبدأ بـ  1800من الخطوط الثابتة مجانية .قد تطبق تعرفة عىل
* المكالمات ي
المخابرات من الهواتف النقالة.
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 8ق.ظ .إىل  5ب.ظ( .توقيت
ال� ق ي�) إال ي ن
الساحل ش
ثن� إىل الجمعة
أ
للشخاص الذين يعانون من فقدان
السمع أو الكالم
تكلم واستمع
أ
للشخاص الذين هم بحاجة إىل
مساعدة ف ي� اللغة إال ي ز
نجل�ية
تجدونا عىل الـ فيسبوك
facebook.com/NDISAUS
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