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النقاط الرئیسیة:

من �
• سیکون بإمكانك الحصول ع� برنامج تأ ي ن
ا�عاقة
ن
الوط ن يي ) (NDIS, National Disability Insurance Schemeيبن  1تموز  2016و  30حزیران
 2018حسب المنطقة ال � يي تعیش فیھا.
ا�فراد ذوي �
• من  1تموز  ،2018سیکون بإمكان جمیع �
ا�عاقة المؤه ي ن
لن ممن یعیشون ني� NSW
الحصول ع� الـ .NDIS

ل�فراد ذوي �
إن مجلد الحقائق هذا مصمم �
ا�عاقة ممن یتلقون حالیاً فقط الّدعم الُمّعرف بخدمة ا�س��احة
ُ
أو الرعایة المجتمعیة و یُّقدم معلومات عن کیف وم�ي یکون بإمكانھم الحصول ع� الـ  .NDISإذا كنت تتلقی
أنواع أخرى من الّدعم مثل المأوى ،خدمة مجتمعیة أو ّدعم مجتمعي ،الرجاء الرجوع إ� مجلد الحقائق.

ما هي أنواع الّدعم الخاصة بخدمة ا�س��احة والرعایة المجتمعیة؟

ل�فراد ذوي �
ا�مد ومساعدة عملیة �
یمکن لخدمة ا�س��احة والرعایة المجتمعیة أن تقدم ف��ات راحة قص�ة �
ا�عاقة
ي
ّ
وعائ�تھم ومقّدمي الرعایة لھم .وهذا یمکن أن یشمل:
• خدمات اس��احة مقّدمة داخل مرکز ،بیت أو من قبل النظراء
• مساعدة منن�لیة ني� الرعایة الشخصیة ،خدمات الوجبات الغذائیة ،الصیانة أو التعدی�ت المنن�لیة
• خدمات الرعایة التمریضیة

�
مى سأکون مؤه� ً للحصول ع� الـ NDIS؟

سیعتمد وقت حصولك ع� الـ  NDISع� المكان الذي تعیش فیه .تب ي ّ نن الخارطة أدناه �مي سیطرح الـ NDIS
ني� منطقتك.
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�
�
الحصول ع� الـ  NDISل�فراد ذوي ا�عاقة ممن یتلقون
خدمة ا�س ��احة أو الرعایة المجتمعیة
مجلد الحقائق
حالیاً أتلقی ّدعم خدمة ا�س��احة أو الرعایة المجتمعیة فقط .م�ى سأحصل ع� الـ NDIS؟

إذا كنت تتلقی خدمة ا�س ��احة أو الرعایة المجتمعیة ،فمن المحتمل أن تحصل ع� الـ  NDISمن كانون الثا نيي
إ� حزیران من سنة طرح ال��نامج ني� منطقتك.

فمث�ً ،إذا كنت تعیش ن� منطقة  ،Central Coastفمن أك�� ا�حتما�ت أنك ستحصل ع� الـ  NDISي ن
بن
ي
كانون الثا نيي وحزیران .2017
إذا كنت تعیش ني� منطقة  ،Illawarra Shoalhavenفمن أ�ك� ا�حتما�ت أنك ستحصل ع� الـ NDIS
ن
ن
الثاي وحزیران .2018
ب ين كانون ي

الدعم� .
مى سأحصل ع� الـ NDIS؟
أنا أتلقی حالیاً أنواع أخرى من ّ
إذا كنت تتلقی أنواع أخرى من الّدعم مثل العیش ني� منن�ل جماعي ،مرکز إقامة کبي� أو تتلقی ّدعم العیش
المنن�ي� سیکون بإمكانك الحصول ع� الـ  NDISمن تموز  2016أو  2017حسب المكان الذي تعیش فیه.
إذا كنت تتلقی خدمة مجتمعیة أو ّدعم مجتمعي فمن أ�ك� ا�حتما�ت أنك ستحصل ع� الـ  NDISمن تموز
إ� كانون �
ا�ول ني� منطقتك.
�
قى؟
لماذا � أستطیع الحصول ع� الـ  NDISحال وصوله إ� منط ي

لضمان سي� ممھد للعملیة ،سوف نقوم بنقل الناس بصورة تدریجیة نحو خدمات  .NDISللمساعدة � ي� هذه
العملیة قمنا بتصنیف أنواع الّدعم .سیعتمد م�ي حصولك ع� الـ  NDISع� أیة مجموعة تنتمي إلیھا.
کیف ستکون عملیة ا�ستحقاق بالنسبة ي�؟
ستحدد وكالة تأمنن �
ا�عاقة الوطنیة ) (NDIA, National Disability Insurance Agencyاستحقاقیتك الفردیة
ي
ّ
للحصول ع� الـ .NDIS

ن
بإمكاي معرفة المزید عن خیارات خدمة ا�س ��احة و الرعایة المجتمعیة تحت الـ  NDIS؟
کیف
ي
یتواجد دلیل الحصول ع� متطلبات تلقي صفقة ّدعم فردیة تحت الـ  NDISع� الموقع www.ndis.gov.au
أو عن طریق ا�تصال بالـ  NDIAع� الرقم .1800 800 110
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