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وس كورونا ( ): ما �مكن أن COVID-19ف�ي
ي 

من مزوديهم  NDISيتوقعه المشاركون �ف
ي الدعم

 وموظ�ف
ن �شأن  ن أو مرتبكني وما �مكن أن �عن�ه  COVID-19إنه وقت غ�ي مؤكد، وقد تكونوا قلقني

الخاصة بكم. نحن نتفهم مدى أهم�ة حصول�م ع� معلومات  NDISلدعم وخدمات 
 والبقاء ع� اطالع ع� المعلومات الحال�ة.  COVID-19حول 

ي قد ترو  ات الئت ح ورقة الحقائق هذە بعض التغي�ي ي ط��قة تقد�م الدعم ن��ش
ها �ن

 . COVID-19والخدمات الخاصة بكم أثناء 

 النقاط الرئ�س�ة

ي  COVID-19ل توجد صفحة و�ب مخصصة  •
ن �ن  ع� موقعنا NDIS للمشاركني

ي الدعم والخدمات الخاصة بكم •
ات �ن  قد تواجهون بعض التغي�ي

ي الحفاظ ع� سالمتك و�خبار اآلخ��ن بما ع •
 ليهم فعله عندما �دعمونكمهناك ال�ث�ي من المعلومات لمساعدتكم �ن

 ع� اطالع إبقائكم

ي إعالمكم ودعمكم خالل و�اء 
ي  ، أ�شأنا COVID-19للمساعدة �ن

ن �ن مع روابط إ� الموارد   NDISصفحة و�ب مخصصة للمشاركني
 . COVID-19والتحديثات حول 

ي  حقائقصح�فة . توجد ا تحتوي صفحة ال��ب هذە ع� معلومات محددة حول ال��اء، ونحن �شجعكم ع� ز�ارته
ن �ن  NDISللمشاركني

ح ما �مكن أن تتوقعونه من مزودكم  د، وروابط لموارد أخرى. و�ي متوفرة وتتضمن معلومات حول ك�ف�ة تقد�م شكوى حول مزوِّ ��ش
 بتنس�قات 

�
 . Auslanو  Easy Readأ�ضا

ي تعتمدون عليها. و  ورة لتقد�م الدعم والخدمات الئت  مع مقد�ي الخدمات أثناء ق�امهم بتعد�ل عمل�اتهم عند ال�ن
�
نحن نتواصل أ�ضا

ي أرسلناها إ� مقد�ي الخدمات ع�   .  صفحة ال��ب الخاصة بالتنبيهات لمقد�ي الخدمات�مكن العثور ع� المعلومات الئت

  NDISلماذا �قوم مزودو الخدمات بتغي�ي ط��قة تقد�م دعم وخدمات 

ي الخدمات والدعم الذي 
ات �ن ي الحال�ة المرتبطة بال��اء، فقد تكون هناك بعض التغي�ي

نظرا� لقواعد المباعدة االجتماع�ة والعزل الذايت
 تتلقونه. 

ات:   قد �شمل بعض التغي�ي

 لوجه، فقد �قوم مزودكم ب�عداد خدمات ع�ب الهاتف أو تفاعل�ة ع�ب  •
�
إذا كنتم تتلقون عادًة بعض العالج أو االستشارة وجها

نت كبد�ل.   اإلن�ت
ل�م،  • ن ي م�ن

ها �ن مثل الغناء أو إذا كنتم عادًة ما تقومون بأ�شطة ترفيه�ة جماع�ة، فقد �قوم مزودكم ب�عداد أ�شطة �مكن توف�ي
 أ�شطة الطبخ أو الحرف ال�دو�ة. 

ي  •
اء البقالة، قد �قوم موظف الدعم بالتسوق ل�م اآلن و�سل�م مواد التسوق إل�كم �ن بدً� من أخذكم إ� الس��رماركت ل�ش

ل.  ن  الم�ن
 لوجه حئت تتم •

�
كنون من البقاء ع� �مكنكم التحدث إ� عائلتكم وأصدقائكم من خالل مكالمات هاتف�ة / ف�ديو بدً� من وجها

 اتصال. 

https://www.ndiscommission.gov.au/participants/covid-19-people-disability
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/covid-19-people-disability
https://www.ndiscommission.gov.au/document/1976
https://www.ndiscommission.gov.au/document/1996
https://www.youtube.com/watch?v=buZwTTyqNn4&feature=youtu.be
https://www.ndiscommission.gov.au/news-media/provider-newsletters#alerts
https://www.ndiscommission.gov.au/news-media/provider-newsletters#alerts
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ات، ف�جب ع� مقدم الخدمة الخاص بكم:   إذا كانت هناك أي تغي�ي

ي أ�شطتكم ةمساهمال الطلب منكم •
ات المفاجئة �ن  بخصوص التغي�ي

ات •  تزو�دكم بالمعلومات الصح�حة والتماس آرائكم حول التعد�الت والتغي�ي

ات �سبب    COVID-19أي تغي�ي

ي ظروف صعبة. ول�ن ع� الرغم من ذلك، فإنهم 
ملزمون من المهم اإلدراك أن مقد�ي الخدمات يواصلون تقد�م الدعم والخدمات �ن

ي تتلقونها. ب�خطارنا   إذا اعتقدوا أنه قد �كون هناك تأث�ي كب�ي ع� الدعم والخدمات الئت

ي يتم إجراؤها ع� الدعم لم ي ات الئت تم توص�لها إل�كم �شكل صحيح، أو �سببت ل�م بالضيق، ف�جب عل�كم إذا كنتم �شعرون أن التغي�ي
 . االتصال بنا 

ي مكانه
 الحفاظ ع� الدعم المهم �ف

ي �قدمها مزودو  نا ع� جودة وسالمة الدعم والخدمات الئت ن اقة. �حتاج مقدمو الخدمات إ� لألشخاص ذوي اإلع  NDIS�ستمر ترك�ي
ي صحة ج�دة وأمان. ولهذا السبب، نعمل 

ي تحتاجونها للبقاء �ن ي تقد�م الدعم والخدمات الئت
االستجابة بفعال�ة لألزمة واالستمرار �ن
 معهم ع� خطط استمرار�ة أعمالهم. 

 كجزء من هذە الخطط، �جب عليهم: 

ن  المحافظة ع� • ن جدد أو مؤقتني ي حالة الحاجة إ� موظفني
سجالتكم محدثة وواضحة و�مكن الوصول إليها ومتاحة �ن

 لدعمكم
ن وأي أطراف ثالثة وكذلك أنتم وشبكة الدعم الخاصة بكم ع�  • وضع قنوات اتصال واضحة لضمان حصول الموظفني

ي الوقت المناسب و�الط��قة األ�سب. 
ي تحتاجونها �ن  المعلومات الئت

ي هذا الوقت، ال يزال جميع مزودي الير�ب 
 أنه �ن

�
، NDISمالحظة أ�ضا ن ن وغ�ي المسجلني ف بحمايتكم ، المسجلني  كمتعرضوتفادي ملزمني

ر  الناتج عن سوء أنواع الدعم ذات النوع�ة السيئة أو غ�ي اآلمنة، أو إساءة المعاملة، أو اإلهمال واالستغالل، أو اإلدارة السيئة لل�ف
ي 

ات �ن  الدعم. للتغي�ي

 اإلنفلونزا

ال�ا اآلن إ� موسم اإلنفلونزا ( .  COVID-19)، الذي من المتوقع أن يتداخل مع و�اء fluتتجه أس�ت  الحا�ي

التطع�م ضد اإلنفلونزا ع� حمايتكم من المرض �شدة باإلنفلونزا، ع� الرغم من أنه ال  متطع�مات اإلنفلونزا متوفرة اآلن. س�ساعدك
 . COVID_19لمرض من �مكن أن �حم�كم من ا

 إذا كنتم ت��دون أو تحتاجون إ� تطع�م ضد اإلنفلونزا، ف�جب عل�كم ترتيبه اآلن، أو اطلبوا من أحد مقد�ي الخدمات مساعدتكم. 

 إذا كانت لد�كم أسئلة حول التطع�م ضد اإلنفلونزا، فتحدثوا مع طبيبكم. 

  

https://www.ndiscommission.gov.au/about/complaints
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 خط المساعدة الخاص بمعلومات اإلعاقة

ّ COVID-19إذا كان لد�كم سؤال حول  المساعدة الخاص  طبخ األمور، �مكنكم االتصال ، أو كنتم بحاجة إ� مساعدة �سبب تغ�ي
 االتصال 1800 643 787ع� الرقم  بمعلومات اإلعاقة

�
ي السمع أو ال�الم، ف�مكنكم أ�ضا

. (إذا كنت تعانون من الصم أو من ضعف �ن
 .)677 133" ع� الرقم National Relay Service“الوطن�ة بخدمة التتابع 

ن إ� الجمعة من الساعة   إ� الساعة صبا 8يتوفر خط المساعدة من االثنني
�
ال�ا) والسبت واألحد من  8حا ق أس�ت مساًء (بتوق�ت �ش

 إ�  9الساعة 
�
ي العطالت الرسم�ة الوطن�ة.  7صباحا

ال�ا). ال يتوفر �ن ق أس�ت  مساًء (بتوق�ت �ش
 االتصال بخط المساعدة إذا:  م�مكنك

 لم �ح�ن موظف الدعم الخاص بكم •
 الخدمات تقد�م أوقف مزودكم •
 الحصول ع� الطعام أو البقالة أو األدو�ة أو المواد األساس�ة األخرى كان من الصعب عل�كم •
وس كورونا •  شخص ق��ب منكم لد�ه أعراض ف�ي
 كنتم مستاءين للغا�ة •
ء آخر �قلقكم.  • ي

 كان هناك أي �ش

ي الدعم
 تدر�ب لموظ�ف

 سالمة ورفاه�ة جميع األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص الذين �قدمون الدعم أمر بالغ األهم�ة. 

ي 
ن �ن نت من دائرة الصحة بالتدر�بع� الق�ام  NDISنحن �شجع جميع العاملني ي ع�ب اإلن�ت

حول ك�ف�ة منع ومكافحة عدوى  المجاين
COVID-19 ن الذين �دعمونكم إذا كانوا قد أتموا التدر�ب. إذا لم �قوموا بالتدر�ب، �مكنكم أن  . �مكنكم أن �سألوا مزودكم أو الموظفني

 قد ترغبون و تطلبوا منهم الق�ام بذلك. 
�
ي الق�ام بالتدر�ب بأنفسكم، حئت تعرفون ما �مكن أن تتوقعونه من األشخاص الذين أ�ضا

�ن
 �دعمونكم. 

 إذا كانت لد�كم أسئلة حول التدر�ب، فتحدثوا مع موظف الدعم أو مقدم الخدمة. 

 خدمة ك�ف�ة تقد�م شكوى حول مقدم

فمن  -أم ال  COVID-19سواء كانت هذە القضا�ا تتعلق بـ  -إذا كنتم �شعرون بعدم األمان أو عدم الرضا عن جودة الدعم والخدمات 
 من التحدث. 

�
 المهم أن تعرفوا أنه �مكنكم التحدث إلينا �شأن مخاوفكم. ال بأس دائما

ال�ا أو إقل�م  ي نيو ساوث و�لز أو جنوب أس�ت
الند أو ف�كتور�ا أو �سمان�ا، ف�مكنكإذا كنتم �ن ن ال�ة أو اإلقل�م الشما�ي أو ك���ن  مالعاصمة األس�ت

 تقد�م شكوى إلينا عن ط��ق: 

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

 . 1800 035 544 وا واطلب  National Relay Serviceخدمة  •
 . خاص بالشكوى اتصال نموذجتعبئة  •

ال�ا، واصل مإذا كنت ي غرب أس�ت
/  30تقد�م شكوى حئت ل HADSCO ب االتصالوا �ن ي

�ن الثاين  . 2020 نوفم�ب ��ش

 االتصال بنا

  9.00(مكالمة مجان�ة من الخطوط األرض�ة). مركز االتصال الخاص بنا مفت�ح من   544 035 1800: وا ع� الرقماتصل
�
إ� صباحا

ي  4.30
  9.00، من اإلقل�م الشما�ي مساًء �ن

�
ي  5.00إ�  صباحا

ال�ةمساًء �ن الند وجنوب  إقل�م العاصمة األس�ت ن ونيو ساوث و�لز  وك���ن
ال�ا و�سمان�ا وف�كتور�ا من ن إ� الجمعة، أس�ت  باستثناء أ�ام العطل الرسم�ة.  االثنني

 : ي
ويف �د اإلل��ت   contactcentre@ndiscommission.gov.auال�ب

  www.ndiscommission.gov.au الموقع: 

 

https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/information-and-referrals-for-people-with-disability-and-their-supporters-about-coronavirus-covid-19
https://covid-19training.gov.au/
https://covid-19training.gov.au/
https://www.communications.gov.au/what-we-do/phone/services-people-disability/accesshub/national-relay-service
https://forms.business.gov.au/smartforms/servlet/SmartForm.html?formCode=PRD00-OCF
https://forms.business.gov.au/smartforms/servlet/SmartForm.html?formCode=PRD00-OCF
https://www.hadsco.wa.gov.au/home/
mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au
http://www.ndiscommission.gov.au/
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