
االستفادة من الربنامج الوطني لتأمني اإلعاقة 
شبكة األقران متعددة الثقافات

 مساري يف الربنامج الوطني لتأمني اإلعاقة 

 مسار الربنامج الوطني لتأمني اإلعاقة عبارة عن سلسلة من الخطوات التي تهدف إىل مساعدتك لتكون ُمشاركاً جديداً يف الربنامج:
https://www.ndis.gov.au/participants

مراجعة خطتي البدء بخطتي خطتي األوىل كيف ميكنني االستفادة 
من الربنامج الوطني 

لتأمني اإلعاقة

ما هو الربنامج الوطني 
لتأمني اإلعاقة؟ 

https://www.ndis.gov.au/languages :تتوفر املعلومات بعدة لغات

م للشخص املصاب بإعاقة  الربنامج الوطني لتأمني اإلعاقة يقدِّ  >

الخيارات والسيطرة عىل شؤون حياته. 

يساعد الربنامج الوطني لتأمني اإلعاقة يف زيادة استقاللية   >

الشخص، مبا يف ذلك مشاركته االجتامعية واالقتصادية 

الربنامج الوطني لتأمني اإلعاقة مجاين.  >

 طبيعة الربنامج الوطني لتأمني اإلعاقة 

يوفر الربنامج الوطني لتأمني اإلعاقة التمويل لألشخاص الذين   >

يعانون من إعاقة ملساندتهم وتلبية احتياجاتهم الشخصية 

ومساعدتهم يف تحقيق أهدافهم

الربنامج الوطني لتأمني اإلعاقة مخصص لألشخاص املصابني   >

بإعاقة دامئة وبالغة

يساعد الربنامج الوطني لتأمني اإلعاقة يف رشاء وسائل املساعدة   >

“املمكنة والرضورية” 



 الوظيفة — البحث عن وظيفة والحصول 
عليها واالحتفاظ بها  

التعليم — الحصول عىل التعليم )املدريس 
واملهني والجامعي( 

متطلبات املعيشة — مبا يف ذلك التعديالت 
املنزلية كاملنحدرات واملراحيض املخصصة 

ألصحاب اإلعاقة

الصحة والرعاية الصحية — زيارة األخصائيني 
)كأخصايئ العالج الطبيعي وأخصايئ التغذية 

واملُرشد( باإلضافة إىل وجود شخص للتأكد من 
أن أصحاب اإلعاقة يعيشون حياًة صحية مالمئة    

املشاركة االجتامعية — املشاركة يف األنشطة 
االجتامعية والتواصل مع الفئات املجتمعية 

املحلية 

االستقاللية — االعتناء بنفسك 

الحفاظ عىل العالقات العائلية واملعتقدات 
الثقافية 

الدعم غري املشمول بالربنامج:

النفقات اليومية التي ال ترتبط باحتياجات دعم اإلعاقة   >

أشكال الدعم التي تحصل عىل التمويل من نُظُم خدمات أخرى   >

أشكال الدعم التي ميكن أن تُلِحق الرضر بشخص ما أو تعرِّض   >

اآلخرين للخطر

 من هم االشخاص الذين ميكنهم االستفادة من الربنامج؟ 

األشخاص الذين يعيشون يف اسرتاليا  -1

األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 0 و 65 سنة  -2

املواطنون األسرتاليون ومن لديهم إقامة دامئة يف أسرتاليا   -3
والحاصلون عىل تأشرية الفئة الخاصة املحمية 

من يعانون من إعاقة أو ظرف من املحتمل أن يكون دامئاً   -4
)مدى الحياة( ويُحُد من قدرتهم عىل مامرسة حياتهم اليومية 

بأنفسهم. 

قامئة باملتطلبات الالزمة لالستفادة من الربنامج الوطني لتأمني 
اإلعاقة: 

https://www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/
am-i-eligible

 األعاقة الدامئة والبالغة 

اإلعاقة الدامئة هي اإلعاقة التي من املحتمل أن تبقى معك مدى 
الحياة.

تؤثر اإلعاقة البالغة يف قدرتك عىل املشاركة يف أنشطة يومية.  

 أشكال الدعم املمكن والرضوري 

يساعدك الدعم املمكن والرضوري عىل تحقيق أهدافك وطموحاتك 
وبناء شخصيتك املستقلة وزيادة مشاركتك االجتامعية واالقتصادية 

واملجتمعية، كام يساعدك يف عيش حياة اعتيادية. 

أشكال الدعم املقَدم:

تتعلق بطبيعة إعاقتك   >

مؤثرة ومفيدة   >

ذات قيمة ملحوظة بالنسبة لكلفتها  >

ال يتم متويلها من نظام آخر.   >



تأكد من وجود الشخص 
الذي يقدم لك الدعم يف 

اجتامعات الهيئة الوطنية 
لتأمني اإلعاقة.

www.ssi.org.au/services/disability-services/multicultural-peer-network

شبكة دعم األقران متعددة الثقافات هي مبادرة تابعة للمؤسسة العاملية لخدمات 
التوطني. ويحظى هذا املرشوع بتمويل إدارة الخدمات االجتامعية يف الحكومة االسرتالية.

 للحصول عىل خدمة الرتجمة الشفهية 

اتصل بالخدمة الوطنية للرتجمة التحريرية والشفهية عىل هاتف   >

450 131 أو اطلب التحدث إىل العاملني يف الربنامج الوطني 
لتأمني اإلعاقة عىل هاتف 110 800 1800.

استخدم الهاتف املزّود بطابعة من خالل االتصال برقم  > 

  1800 555 677

خدمات الرتجمة الشفهية مجانية   >

املرتجمون الشفهيون يرتجمون الكلامت شفهياً وال يقدمون   >

املشورة

يستطيع “مخططو الربنامج الوطني لتأمني اإلعاقة” و«خدمات   >

التدُخل املبكر يف مرحلة الطفولة املبكرة« و«خدمات منسقي 

املناطق املحلية” أو “منسقو وسائل الدعم” أن يساعدوك يف 

العثورعىل مرتجم شفهي وحجز خدمة الرتجمة الشفهية.

 أشكال الدعم املجتمعي 

املستشفيات واألطباء العامون والخدمات الطبية األخرى   >

الخدمات التعليمية   >

خدمة ’سنرتلينك‘)Centrelink( والدفعات املالية    >

خدمات مجتمعية أخرى   >

 )Centrelink( ’الدفعات املالية من خدمة ‘سنرتلينك  

 وُرَزم الربنامج الوطني لتأمني اإلعاقة 

 )Centrelink( ’الدفعات املالية التي تقدمها خدمة ‘سنرتلينك
منفصلة متاماً عن التمويل الخاص بُرَزم الربنامج الوطني لتأمني 
اإلعاقة. فعىل سبيل املثال، إن كنت تحصل عىل معونة أصحاب 

اإلعاقة من ‘سنرتلينك’ )Centrelink( فبإمكانك أيضاً الحصول عىل 
ُرزمة الربنامج الوطني لتأمني اإلعاقة .

 جمع املعلومات لدعم طلبك لالستفادة من الربنامج 

ث إىل أفراد العائلة واألصدقاء  تحدَّ  >

اكتب أهدافك وأشكال الدعم التي تحتاجها   >

اخرت الشخص الذي يقدم لك الدعم   >

اجمع كافة الوثائق والتقارير الالزمة )اإلثباتات التي تدعم   >

طلبك(. 

 تقديم األدلة واإلثباتات 

 )Request Form( ”منوذج “طلب االستفادة من الربنامج  >

موذج “األدلة واإلثباتات املتعلقة بالربنامج الوطني لتأمني   >

.)NDIS Supporting Evidence Form( ”اإلعاقة

 كوادرالرعاية الصحية التي ميكن أن تقدم املساعدة 

األطباء العامون  >

أخصائيو العالج املهني  >

أخصائيو الُنطق  >

األخصائيون النفسيون  >

أخصائيو العالج الطبيعي  >

 )TIS( الخدمة الوطنية للرتجمة التحريرية والشفهية 

الخدمة الوطنية للرتجمة التحريرية والشفهية هي خدمة يتم من 

خاللها توفري الرتجمة لألشخاص الذين يفضلون استخدام لغة غري 

اللغة اإلنجليزية للحصول عىل الخدمات املتاحة مثل الربنامج الوطني 

 لتأمني اإلعاقة.

تشمل هذه الخدمة ما ييل:

الرتجمة الشفهية عرب الهاتف  >

الرتجمة الشفهية عرب الهاتف املحجوزة مسبقاً   >

الرتجمة الشفهية وجهاً لوجه   >


