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دلیل ل�فراد ذوي ا�عاقة، 
والعوائل ومقّدمي الرعایة:

� �

ي�  NSWن ني  �
ي نن ا�عاقة الوط ي طرح برنامج تأم

ي� متناولك ن NDIS سیساعدك هذا الدلیل لمعرفة مي سیکون الـ�

نن ا�عاقة � ي والى تستطیع اتباعھا لمعرفة مى سیکون من المحتمل أن یکون برنامج تأم یغطي ث�ثة خطوات بسیطة •
ي� متناولك.ن (NDIS ،National Disability Insurance Scheme) نى

ي الوط

ي� لـ NDIS.ن ي� التحض وکذلك یحتوي ع� تفاصیل عن أین تستطیع أن تجد معلوماٍت اضافیة لتبدأ  •

NDIS الخطوة 1. أعرف إذا ما كنت مؤه�ً لـ

ي
ن

ي ي
�

�
ي �

سنة � وقت تقدیم الطلب أنك دون سن 65

أنك مواطن اس�ا� أو مقیم، أو حامل تأش�ة دائمیة

أنك تلي متطلبات ا�عاقة أو التدخل المبکر

لن یظلم أحد � التنقل إ� الـ NDIS. ا�فراد الذین كانوا اق� ننن ا� � ة الوطنیة  ع ي وكالة تأم
ين للـ ي� مؤهل یتلقون ّدعم ا�عاقة المتخصصة، ولكنھم غ

�ى كانو یتلقونھا  (NDIA ،National Disability Insurance Agency)
ي سیحافظون ع� نفس النتائج ال NDIS

وتحدید  NDIS هي الوكالة المسؤولة عن تطبیق الـ
� السابق.

.NDIS .استحقاقك للحصول ع� الـ

�
ي
ن

ي
ن

هل أنا مؤهل للـ

NDIS؟
NDIS أرجع إ� موقع الشبکة التابع لـ،NDIS للکشف عن تأهیلك للحصول ع� الـ

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



ي� متناول منطقتكن� NDIS أكتشف مي سیکون الـ الخطوة 2.

ي
ن

ي � ّلدعم الذي تتلقاه حالیاً  سیعتمد ع� ث�ثة أشیاء: 1) أین تعیش 2) ما ا NDIS ى یکون بمقدورك الحصول ع� الـ� م
ن � ي� الوقت الحان حالة تواجده 3) حاجتك للّدعم إذا � تتلقی أي ّدعم 

متوفرا � منطقتك. NDIS ى سیکون الـ� نن الخارطة أدناه م ّ ي تب

تموز 2016 إبتداءاً من 1

تموز 2017 إبتداءاً من 1

تموز 2016 إبتداءا من 1

إذ تموز 2016 � متناولك من 1 NDIS  سیکون الـ
ي� المناطق التالیة:ن تعیش  كنت

Central Coast 
Hunter New England 

Nepean Blue Mountains 
Northern Sydney 

South Western Sydney 
Southern NSW 

Western Sydney 

ي
ن

تموز 2017 إبتداءا من 1

تموز 2017، إذا  � متناولك من 1 NDIS سیکون الـ ا
ي� المناطق التالیة:  ن كنت تعیش 

Illawarra Shoalhaven 
Mid North Coast 

Murrumbidgee 
Northern NSW 

South Eastern Sydney 
Sydney 

Western NSW 
Far West 

متوفرا � منطقتك، أرجع إ� مجلد الحقائق عن طرحه � منطقتك المحلیة. NDIS للمزید من المعلومات عن مى سیکون الـ

ًً

کیف � أن أتحقق من 

المنطقة الي أنا فیھا؟
ي

ي
�

�ى تعیش فیھا، أرجع إ�:
ي ًا من المنطقة ال إذا لم تکن متأکد

www.ndis.nsw.gov.au •
ي� ظھر هذا الدلیل.ن قائمة مناطق الحکومة المحلیة والمناطق موجودة  •
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ن

ي
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ن

ي
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نالخطوة 3. ما هي أنواع الدعم الي تتلقاها � الوقت الحا�؟
ي
ن

ي
� ّ

ً

ا�عاقة المتخصصة ا�فراد الذین یتلقون أنواع دعم

ویشمل ا�فراد الذین یعیشون � مأوى مدعم، 
ویحصلون ع� خدمة � متناول المجتمع مثل برنامج

أو خدمة إدارة حالة. نھاري،

ن ي� الستةن ي� متناول الغالبیة  NDIS سیکون الـ
�ا ف�ات  نن تتم فیھم� اللت نسنتن  ي�ي ال ي ي أشھر ا�و� من كل

طرح ال�نامج.  
NDIS سیتوجب علیھم التقدیم للحصول ع� الـ

ولکن سیمرون بعملیة مبسطة لجعل ال�نامج � 
متناولھم. 

ا�فراد الذین یتلقون أنواع الدعم المتعلقة با�عاقة
المتخصصة من وقت إ� أخر، أو لف�ة قص�ة من 

الزمن كل أسبوع

أو  ویشمل ا�فراد الذین یتلقون خدمات ف�ات ا�س�احة
برنامج الرعایة المجتمعیة.

�ي ي ن كل ي� متناولھم خ�ل NDIS  سیکون الـ
�ل�نامج.   �ف�ات طرح ا نللتن تتم فیھما  ي نسنتن ا ي ال

� س�احة  ا� � ف�ات ّسیمر ا�فراد الذین یتلقون خدمات �
بعملیة مبسطة لجعل ال�نامج � متناولھم.  

سیتم دعم ا�فراد الذین یتلقون خدمات الرعایة 
.NDIS المجتمعیة للتقدیم للحصول ع� الـ

الجدد المشارکون

ا�فراد الذین � یتلقون حالیا أنواع الدعم المتعلقة
.NSW با�عاقة المتخصصة من حکومة

ستتاح لھم فرصة الحصول ع� منافع ال�نامج عندما 
المحلیة، إذا كانوا بحاجة فوریةن ي� منطقتھم یبدأ 

للمساعدة، و� یتوفر لھم الدعم حالیا . 

ن � سیکون بإمكانھم الحصول� NSW  � ذوي ا�عاقة، ممن یعیشون ينن ي  تموز 2018، جمیع ا�فراد المؤهل إبتداءا من 1
.NDIS �ع

کیف أتحقق من أنواع الدعم

�ي أتلقاها حالیاً؟
ي ال

�ى تتلقاها حالیاً فأسأل موظف الّدعم التابع لك ّ
ي إذا لم تکن متأکداً من أنواع الّدعم ال

ّأو مقدم الخدمة.

�ى یتلقاها الناس حالیاً إ� ث�ثة مجامیع.  ن
ي قّمنا بتصنیف أنواع الّدعم ال NDIS للحصول ع� الـ NSW �ي لمساعدة الناس 

�ى  ن
ي ي� مناطقھم المحلیة، والسنة المحّددة، بناًء ع� مجموعة الزبون ال NDIS  سیصبح بمقدور الزبائن أن یحصلوا ع� الـ

ینتمون إلیھا.
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ي
ن � ّ

الخطوات التالیة

ي
ن �

ي
ن ً

ّ ّ ي ّ

ي
ن

ّ

� NSWن NDIS ي� منطقتك المحلیة عن طریق موقع الشبکة التابع لـ NDIS  تأکد مى سیتوفر الـ
www.ndis.nsw.gov.au 

NDIS  تأکد إذا كنت مؤه� من خ�ل موقع الشبکة الوطى لـ
www.ndis.gov.au 

أسأل مقدم الخدمة الحا� لك للتأکد من أن معلوماتك محدثة، قبل المناقشات المخططة مع 
 . ن  ن � الوقت الحا�)� ن

ي يمن ا�عاقة الوطنیة (إذا كنت تتلقی أي ّدعم  وكالة تأ

أو تحدث www.mychoicematters.org.au My Choice Matters  قّم بزیارة موقع الشبکة لـ
إ� عضو من أعضاء العائلة أو مقدم الرعایة للمساعدة � تحدید أهدافك.

ن � � ��نامج ن� سوف یتم ا�تصال بك قبل طرح ال ي� الوقت الحا إذا كنت تتلقی ّدعم ا�عاقة 
منطقتك.

ي
ن

NDIS  العوائل ومقدمي الرعایة �كاء مھمون � طرح الـ

قائمة التحقق للعوائل ومقّدمي الرعایة

تأکد من أن الشخص الذي ترعاه قد یکون مؤه� لـً
NDIS عن طریق موقع الشبکة التابع لـNDIS

www.ndis.gov.au.

NDIS  استعمل هذا الدلیل للتحدث بشأن طرح الـ
مع الشخص الذي ترعاه.

My Choice اتصل بخدمات الدعم المحلیة مثل
ي� ع� للبدء بالتحض Matters 

www.mychoicematters.org.au

ّ

� �كاء مھمون  نعلم أن العوائل ومقّدمي الرعایة
� دعم ا�فراد ذوي ا�عاقة.

متعھدة ع� ابقاءك مشاركا وع� NSW حکومة
.NDIS ة طرحنا للـ�� معرفة خ�ل ف

تستطیع استعمال هذا الدلیل للعمل مع 
يض�  الشخص الذي ترعاه ل� تساعده ع� التح

.NDIS للـ

� �
ّ ي

ن

ً

ي

www.ndis.nsw.gov.au �للمزید من المعلومات عن طرح ال�نامج قم بزیارة



قائمة مناطق الحکومة المحلیة � كل منطقة

Central Coast
Gosford
Wyong

Far West
Balranald
Broken Hill
Central Darling
Wentworth
Unincorporated Far West

Hunter New England
Armidale Dumaresq
Cessnock
Dungog
Glen Innes Severn
Gloucester
Great Lakes
Greater Taree
Gunnedah
Guyra
Gwydir
Inverell
Lake Macquarie
Liverpool Plains
Maitland
Moree Plains 
Muswellbrook
Narrabri
Newcastle
Port Stephens
Singleton
Tamworth Regional
Tenterfield
Upper Hunter Shire
Uralla
Walcha

Illawarra Shoalhaven
Kiama 
Shellharbour 
Shoalhaven 
Wollongong

Mid North Coast
Bellingen 
Coffs Harbour 
Kempsey 
Nambucca 
Port Macquarie-Hastings

Murrumbidgee 
Albury 
Berrigan 
Bland 
Boorowa 
Carrathool 
Conargo 
Coolamon 
Cootamundra 
Corowa Shire 
Deniliquin 
Greater Hume Shire 
Griffith 
Gundagai 
Harden 
Hay 
Jerilderie 
Junee 
Leeton 
Lockhart 
Murray 
Murrumbidgee 
Narrandera 
Temora 
Tumbarumba 
Tumut Shire 
Urana 
Wagga Wagga 
Wakool 
Young

Nepean Blue Mountains 
Blue Mountains 
Hawkesbury 
Lithgow 
Penrith

Northern NSW 
Ballina 
Byron 
Clarence Valley 
Kyogle 
Lismore 
Richmond Valley 
Tweed

Northern Sydney 
Hornsby 
Hunters Hill
Ku-ring-gai 
Lane Cove 
Manly 
Mosman 
North Sydney 
Pittwater 
Ryde 
Warringah 
Willoughby

South Eastern Sydney 
Botany Bay 
Hurstville 
Kogarah 
Randwick 
Rockdale 
Sutherland Shire 
City of Sydney (Inner & East)
Waverley 
Woollahra

South Western Sydney 
Bankstown 
Camden 
Campbelltown 
Fairfield 
Liverpool 
Wingecarribee 
Wollondilly 

Southern NSW 
Bega Valley 
Bombala 
Cooma-Monaro 
Eurobodalla 
Goulburn Mulwaree 
Palerang 
Queanbeyan 
Snowy River 
Upper Lachlan Shire 
Yass Valley 

Sydney 
Ashfield 
Burwood 
Canada Bay 
Canterbury 
Leichhardt 
Marrickville 
Strathfield 
City of Sydney (South & West)

Western NSW 
Bathurst Regional 
Blayney 
Bogan 
Bourke 
Brewarrina 
Cabonne 
Cobar 
Coonamble 
Cowra 

 Dubbo 
Forbes 
Gilgandra 
Lachlan 
Mid-Western Regional 
Narromine 
Oberon 
Orange 
Parkes 
Walgett 
Warren 
Warrumbungle Shire 
Weddin 
Wellington 

Western Sydney 
Auburn 
Blacktown 
Holroyd 
Parramatta 
The Hills Shire

ي
ن




