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وس كورونا (  معلومات -) COVID-19ف�ي
ي 
ف �ف   NDISللمشاركني

ف و  وننتفهم أن ال�ث�ي منكم س�كون نحن ف قلقخائفني الشخص�ة  م�شأن صحتك ني
 . NDISه من خالل ونوالحصول ع� الدعم الذي تحتاج

ف عليهم الق�ام به  NDIS زودينحن نعمل مع م للتأ�د من أنهم �فهمون ما يتعني
 . معند تقد�م الدعم والخدمات الخاصة بك

 النقاط الرئ�س�ة

ف عليهم الق�ام به لمواصلة دعمك زودينحن نعمل مع م •  . مالخدمات حىت �فهموا ما يتعني
ال�ا. ونت�جة لذلك ع� عدد كب�ي من COVID-19من المتوقع أن يؤثر  • ي أس�ت

أن هناك بعض  ون، قد تجدالناس �ف
ي ال �مكن تجنبها  ات الىت  . NDISالمقدمة ل�م من خدمات والعم من أنواع الدع� بعض  التغي�ي

ي هذا:  •  قد �عىف
o  قد �قوم عامل آخر بتقد�م دعم وخدماتNDIS مالخاصة بك 
o التغي�ي أو يتم تأج�لها مؤقتقد تحتاج بعض أنواع الدعم والخدمات إ � 

�
 ا

o بط��قة مختلفة (ع� سب�ل المثال الدعم زود قد �قدم الم ،Skype( 
o  ي تزور  . السينما ، مثل ها عادةً و قد يتم إغالق بعض األما�ن الىت

 دعم ممن المهم أن تكونوا بأمان. إذا تلقيت
�
 ح�ث يوجد ال�ث�ي من األشخاص معأو خدمات  ا

�
، فستحتاج هذە ا

 . وس. �مكن أن ي��د ال�ث�ي من و الخدمات والدعم إ� التغي�ي ي مكان واحد من خطر اإلصابة بالف�ي
 األشخاص �ف

 من المهم أ�ضو 
�
ي قراراتك �نذر ح وا أن تكون ا

واآلخ��ن الذين قد  مهذا لحما�ة نفسكو . ونە وأين تذهبو حول من تر  م�ف
وس.   �كونون أ��� عرضة لإلصابة بالف�ي

ي 
ف �ف  NDIS توقعات المشاركني

 الخدمة قصارى جهدهم من أجل:  زودو أن يبذل م وا �جب أن تتوقع

وس. وهذا �شمل التأ�د من معرفة  حمايتكم • ف من خطر اإلصابة بالف�ي ورة ب العاملني غسل أ�ديهم وتلب�ة متطلبات �ف
 االجتماع�ة التباعد 

ات ع�  إعالمكم •  العاد�ة م، ع� سب�ل المثال عدم القدرة ع� الذهاب إ� أ�شطتكمكمدعإذا كان هناك أي تغي�ي

ي تعتمدأنواع الحفاظ ع�  •  . موسالمتك مصحتكمن أجل عليها  ونالدعم والخدمات الىت

 

ي فهم م NDISنحن نقدم لمزودي 
ف عليهم الق�ام بهمعلومات لدعمهم �ف  . معند دعمك م، وك�ف�ة الحفاظ ع� سالمتكا يتعني

ي عزلة م. إذا كنتمع� اتصال مع مزود�ك وا من المهم أن تبق
، من خالل التباعد ممقد�ي الخدمة ك�ف �مكنهم دعمك وا ، فاسأل�ف

 وجهلقاءات ، أو بدون االجتما�ي 
�
 لوجه.  ا
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ي 
ف �ف  NDIS حقوق المشاركني

م بها مقدمو الخدمة والعواضحة للغا�ة  للممارسة  NDISمعاي�ي  و  للسلوك  NDIS قواعد  لدينا ف . �جب أن �ل�ت ف   املني

 . ي الوضع الحا�ي
ا �ف  تنطبق هذە المعاي�ي أ�ض�

 ك�ف�ة تقد�م شكوى حول مزود 

 -أم ال  COVID-19تتعلق بـ  القضا�ا سواء كانت هذە  -بعدم األمان أو عدم الرضا عن جودة الدعم والخدمات  ون�شعر  مإذا كنت
 . ال بأس دائممالتحدث إلينا �شأن مخاوفك مأنه �مكنك وا فمن المهم أن تعرف

�
ي التحدث.  ا

 �ف

ال�ة أو اإلقل�م الشما�ي أو ك مإذا كنت ال�ا أو إقل�م العاصمة األس�ت ي نيو ساوث و�لز أو جنوب أس�ت
الند أو ف�كتور�ا أو �سمان�ا �ف ف ، ���ف

 تقد�م شكوى إلينا عن ط��ق:  مف�مكنك

. . �مكن ترت�ب 677 133ع�   TTYمة مجان�ة من الخطوط األرض�ة) أو(مكال 544 035 1800االتصال ع� الرقم:  • ف جمني  م�ت

 . 1800 035 544 وا واطلب National Relay Service خدمة •

 . اتصال للشكوى نموذجتعبئة  •
 

ال�ا  مإذا كنت ي غرب أس�ت
ي االتصال �ف

�� االستمرار �ف /نوفم��  30لتقد�م شكوى حىت  HADSCO بمكتب، ف�ي ي
�ن الثايف  . 2020 ��ث

ف من  NDIA موارد المشاركني

ي ع�  NDIA�حتوي موقع 
ف �ف  أسئلة و سهلة القراءة  �تضمن هذا موارد و . COVID-19بخصوص   NDIS معلومات للمشاركني

 . COVID-19ع�  NDIA استجابةحديثة حول ومعلومات  شائعة

ي تحتاج مالخدمة الخاص بك مقدمبمناقشة مع  NDIA كمتوص� لد�ه خطة مزود �شدة والتأ�د من أن الها ونالدعم والخدمات الىت
 . ملمواصلة دعمك

 . 1800 800 110 ع� NDIA بالخاص  تصالال ير�� االتصال بمركز ا إ� مشورة، ونأسئلة أو تحتاج مإذا كانت لد�ك

 م��د من المعلومات والتنبيهات والمواردال

ال�ةبزیارة موقع  ومواق  .COVID-19حصول على آخر األخبار والتحدیثات والنصائح حول لل الحكومة األس�ت
 

ف قلق م. إذا كنتCOVID-19حصول ع� معلومات حول لل دائرة الصحة موقعب��ارة  وموا ق ، COVID-19�شأن التعرض لـ  ني
وس كورونا  الساخن خطالاالتصال ب مف�جب عل�ك  . 080 020 1800الرقم  التابع لدائرة الصحة ع� لف�ي

ف  COVID-19صفحة ال��ب الخاصة بمعلومات حول  تحتوي ع� روابط للتحديثات والتدر�ب  NDIS لمفوض�ةالتابعة  للمشاركني
 ى. والتنبيهات والموارد األخر 
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