
 

  ما هو National Disability Insurance Scheme ؟
 معلومات عن NDIS، ما الذي يفعله وكيف تدخل فيه

المنزلية أو معدات المساعدة على التنقّل، أو 

المشاركة في األنشطة المجتمعية أو المساعدة في 

.الحصول على وظيفة  

وسوف يتم إعداد خطة ألنواع الدعم تصّمم حسب 

 لمساعدتك على تحقيق أهدافك.  احتياجاتك الفردية

ويمكن أن تشمل أنواع الدعم هذه أنواع الدعم التي 

تتلقاها حالياً إذا كنت راضياً عن الترتيبات الخاصة 

  بك وإذا كانت تلبي احتياجاتك وأهدافك.

لألشخاص الذين يحتاجون إلى بعض 

 المساعدة

يستطيع أي شخص ُمعاق أو متأثر باإلعاقة أن 
ومات وإحاالت، بما في ذلك أفراد يطلب منا معل

 عائلة الشخص الُمعاق ومقّدمو الرعاية له.

ويمكن أن يشمل ذلك قدرة أفضل على الوصول إلى 
معلومات عن أكثر خيارات الدعم فعالية، أو روابط 
بمجموعات الدعم المحلية، أو النوادي والبرامج، أو 
إحاالت إلى الخدمات وأنواع الدعم المجتمعية ذات 

  صلة.ال

 للعائالت ومقّدمي الرعاية

نعمل مع العائالت ومقّدمي الرعاية للتأّكد من قدرتهم 

 على االستمرار في تقديم الدعم الذي يقّدمونه. 

نأخذ باعتبارنا عند إعداد الخطط مع المشاركين 

الدور الذي يقوم به مقّدم الرعاية، بما فيه الدعم 

اته الذي يقّدمه ومسؤولياته األخرى وخطط حي

  الشخصية.

 National Disability Insuranceيدعم 

Scheme  )النظام الوطني لتأمين اإلعاقة(

( األشخاص الذين لديهم إعاقة NDIS)اختصاراً 

دائمة وشديدة تؤثر على قدرتهم على المشاركة في 

  األنشطة اليومية.

سوف نعمل معك لتحديد أنواع الدعم الذي تحتاجه 
تريدها. وقد تساعدك أنواع كي تعيش الحياة التي 

الدعم على تحقيق أهدافك في كثير من جوانب 
حياتك، بما في ذلك االستقاللية والمشاركة في 

مجتمعك والدراسة والحصول على وظيفة والصحة 
 والرفاه.

مزيداً من الخيار والتحّكم بكيفية  NDISويعطيك 
وزمان ومكان الحصول على أنواع الدعم الذي 

عطيك اليقين بأنك ستتلقى الدعم الذي تحتاجه، كما ي
 تحتاجه طوال حياتك.

وهو يرّكز أيضاً على التدّخل المبكر عندما يمكن 
بواسطة الحصول على الدعم المبكر التقليل من 

 تأثير اإلعاقة عليك أو على طفلك.

 NDISلألشخاص الذين يدخلون في 

 )المشاركين( 

 كمشارك، NDISإذا كان باستطاعتك الدخول في 

فإننا سندرس أنواع الدعم التي تتلقاها حالياً ومدى 

استفادتك منها. وقد يشمل ذلك عائلتك أو أصدقاءك 

أو الخدمات المقّدمة للعموم أو الخدمات المجتمعية 

  األخرى.

أيضاً، إذا لزم األمر، أنواع الدعم  NDISوسيمّول 

المعقولة والضرورية التي تساعدك على تحقيق 

 الجات أو المعدات أو التعديالتأهدافك، مثل الع
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وقد يحتاج ذلك ألكثر من اجتماع واحد، ويمكنك أن 

  تصطحب معك أي شخص تختاره لمؤازرتك.

وسوف يقوم مسؤول التخطيط بعدئٍذ بإعداد خطة 

ألنواع الدعم الذي يلبي احتياجاتك وأهدافك على 

أفضل نحو، وذلك باستخدام المعلومات التي يكون قد 

 ي اجتماع التخطيط الذي عقده معك.حصل عليها ف

 ؟NDISأين يتم تنفيذ 

في األماكن التالية في أنحاء  NDISيتم تجربة 

أستراليا. وسوف يتم تعميم النظام على المستوى 

 . 6102الوطني ابتداًء من عام 

 

 ، فيكتوريا. Barwonمنطقة  .0

 Lakeو Newcastleمنطقتا  .6
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سنة وما  03جنوب أستراليا )لألطفال البالغين  .3
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 سنة( 62و 01تزمانيا )لألشخاص بين سن  .2
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 ، المقاطعة الشماليةBarklyمنطقة  .2
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كما أننا ندرك أن بعض ذوي اإلعاقات قد يريدون 

ة ومقّدمي الرعاية التخاذ قرارات عن دعماً من العائل

 دراية، ونحن نقّدر آراءهم ومعرفتهم وخبرتهم.  

 ؟NDISهل يمكنني الدخول في 

 يجب أن تستوفي الشروط التالية:

  أن تكون لديك إعاقة دائمة وشديدة تؤثر على

 قدرتك على المشاركة في األنشطة اليومية

  في عاماً من العمر عندما تدخل  21أن تكون دون

 النظام ألول مرة

  ًأن تكون مواطناً أسترالياً أو مقيماً دائماً أو مواطنا

 نيوزيلندياً يحمل تأشيرة من فئة الحماية الخاصة.

  أن تعيش في مكان تابع ألحد مواقع التجربة )خالل

 التجربة(

)وسيلة التأّكد  My Access Checkerاستخدم 

-ndis.gov.au/myمن قدرتي على الدخول( )

access-checker لمعرفة ما إذا كان بإمكانك )

ومعرفة  NDISالحصول على  المساعدة من 

 الخطوات التالية.

وبالنسبة لألشخاص الذين يعيشون خارج مواقع 

التجربة، سوف يستمر العمل بالخدمات وأنواع الدعم 

الحالية المقّدمة على نطاق وطني أو على نطاق 

منطقتك أو في  NDISالوالية إلى أن يبدأ تطبيق 

 التوّسع فيه ليشمل فئتك العمرية.

 الخطوات التالية

أن باستطاعتك الدخول في النظام،  NDISمتى أّكد 

 سوف يتخذ أحد مسؤولي التخطيط ترتيبات لمقابلتك.

وسوف تبحثان معاً موضوع احتياجاتك وأهدافك 

 وتطلعاتك وأنواع الدعم التي تتلقاها.
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 واصغ"تكلّم "

1800 555 727* 

 شخاص الذين يحتاجون لمساعدة باللغة اإلنكليزيةلأل

TIS 131 450 

 NDIS@اتبعنا على "تويتر" 
 

من الهواتف الثابتة مجانية. قد  0011* االتصاالت باألرقام التي تبدأ بـ 

 ُتستوفى رسوم على المكالمات من هواتف الموبايل.

 للمزيد من المعلومات

 ndis.gov.auتفّقد الموقع 

 enquiries@ndis.gov.auتروني: البريد اإللك

 *110 800 1800اتصل على الرقم: 

 مساًء أيام االثنين إلى الجمعة 0صباحاً إلى  0من الساعة  

 ولضعيفي السمع أو النطق

TTY 1800 555 677* 

 


