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ذوو اإلدارة   NDISما يحتاج المشاركون في : NDIS ين فيعاملال خلفية قاعدة بيانات

  إلى معرفته الذاتية

 

  NWSDهي  . تشرح ورقة الحقائق هذه ما2021فبراير شباط/ 1في NDIS  (NWSD  )العاملين في  خلفيةستبدأ قاعدة بيانات 
 استخدامها.  موكيف يمكنك

 على موقعنا.  قائمة ، لدينا ئق هذهلمساعدتكم في فهم بعض المصطلحات التي نستخدمها في ورقة الحقا

  NDIS العاملين في خلفيةقاعدة بيانات 

باستثناء المقاطعات جميع الواليات وفي    2021فبراير شباط/  1( في العاملين خلفية  فحص ) NDISالعاملين في  خلفية  فحص يبدأ 
 . ة الشمالي  المقاطعة 

 . 2021يوليو /زتمو 1في موعد أقصاه   لعاملينا خلفية  فحصفي استخدام  ة الشمالي المقاطعة بدأ ت س

عبر اإلنترنت   NDIS العاملين في خلفية ، ستكون هناك قاعدة بيانات كل صحيحعلى العمل بش العاملين خلفية   فحصلمساعدة 
(NWSD .) 

ما يحتاج المشاركون في  : NDIS العاملين في خلفية  فحصحقائق ورقة  وا راجع، ينالعامل خلفية  فحصلمزيد من المعلومات حول 
NDIS ذوو اإلدارة الذاتية إلى معرفته . 

 NWSD   فعلهتما 

خلفية  ، وما إذا كانت وحدة فحص خلفية العاملين  لفحصالذين خضعوا  NDIS العاملين فيبسجل بأسماء جميع  NWSDتحتفظ 
 . أدوار معّينة من العمل في  ستبعدتهم( قد أجازتهم أو ا WSU) العاملين

مقابل   NDISالعاملين في مع تصاريح فحص  العاملينسجالت   فحصعلى االستمرار في  WSUوحدات   NWSDتساعد
  العاملين في خلفية  المعلومات الجديدة من الشرطة والوكاالت األخرى للتأكد من أنهم ال يزالون الئقين للحصول على تصريح فحص

NDIS . 

للتأكيد على أنهم يوظفون عامالا قد تقدم بطلب   NWSDاستخدام  لذاتية ذو اإلدارة ا NDISوالمشاركين في  NDIS زّودييمكن لم
 . خلفية العاملين فحص للحصول على 

ا استخدامه   مفوضية. ستحتاج NWSDللمطالبة بالوصول إلى  طلب  استمارةيعمل لمعرفة ما إذا كان شخص ما  ايمكنهم أيضا
NDIS باستخدام  مقبل السماح لك  ذو إدارة ذاتية ونمشارك  مإلى تأكيد أنكNWSD . 

ا م NWSDتساعد   NDIS العاملين في خلفية تصريح فحص  لديه لديهم العاملينالمسجلين على تتبع أي من  NDIS زّودي أيضا

 NWSD الذاتية والمشاركون ذو اإلدارة 

  ون تشرك مبأنك WSUإلخبار  NWSDإلى استخدام  ون، فستحتاجخلفية العاملين  فحصتقديم طلب   ممن أحد العاملين لديك مإذا طلبت 
 . NDISبخدمات ودعم  مالعامل لتزويدك

ودعم  خدمات   م أن الشخص يوفر لك NWSDفي   تقولونالخاص بالعامل حتى  خلفية العاملين  فحص بتقييم طلب   WSUلن تقوم 
NDIS . 

ا بشأن طلب العامل الخاص بك  WSUرسالة بريد إلكتروني بمجرد أن تتخذ   ونستتلق  . مقرارا

إلى تسجيل الدخول إلى   ون ، فستحتاجNDIS العاملين في  خلفية ا إذا كان لدى شخص ما تصريح فحص معّ التحقق  ونتريد مإذا كنت 
NWSD. 

 . NWSDفي   هذا في العثور عليه مالعامل. سيساعدك خلفية  رقم فحص  مإلى مطالبة الشخص بإعطائك ونستحتاج

 . الخاص بكم ، المرشح أو الوصيعلى سبيل المثال -  منيابة عنك NWSDبه أن يستخدم   ونمن شخص تثق واأن تطلب  ميمكنك

 

https://www.ndiscommission.gov.au/about/ndis-worker-screening-check#gloss
https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening#ide
https://forms.business.gov.au/smartforms/servlet/SmartForm.html?formCode=PRD00-NDIAWS&FRID=4-8NNJTUT&RegID=4-8NNJU1J
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 NWSDه على نما سترو

هم والذين لديهم  ون الذين تستخدم NDIS العاملين في فقط بعض المعلومات حول ون  ، فسترNWSD  من الوصول إلى  متمكنت إذا 
  .NDISالعاملين في  خلفية   من فحصتصريح أو استبعاد 

  ، وما إذا تمّ NDISالعاملين في  خلفية من فحص تصريح أو استبعاد من رؤية أسمائهم وتاريخ ميالدهم وما إذا كان لديهم  ونستتمكن 
 .السماح لهم بالعمل في أدوار معينة

  زّود ، إذا قال م2021فبراير / شباط 1. بعد  من الوالية أو المقاطعة    ةمقبولال الفحوصات بمعلومات حول  NWSDال تحتفظ 

ل الخدمة  ا إن لديه  مأو العامل لديك غير المسجَّ   العاملين خلفية  )بدالا من تصريح فحص لمقاطعة لوالية أو امن ا ا مقبوالا صالحا  فحصا
 . واحد لديهم بأن إثباتاا ونتريد مإذا كنت  ممنهم إظهاره لك واأن تطلب  م، يمكنك(NDIS في

 معلومات مهمة يجب تذكرها 

 . 2021فبراير شباط/  1اعتباًرا من  ةمتاح NWSDكون ت س •

الخدمة غير المسجلين   زّوديوبعض م   ذو اإلدارة الذاتيةالمسجلين والمشاركين  NDIS زّوديلم NWSDتسمح  •
لديه تصريح أو   خلفية العاملين فحص قد قررت أن العامل الذي تقدم بطلب للحصول على   WSUمما إذا كانت   بالتحقق
 استبعاد.

ا من  • من   م طلبت، إذا (ة الشمالي  المقاطعة في   2021يوليو تموز/ 1)أو في موعد ال يتجاوز   2021فبراير شباط/ 1اعتبارا
تقديم طلب   من عليك، فسيتعيّ NDIS العاملين في  خلفية ل الحصول على تصريح فحصغير مسجّ  NDISد أو عامل مزوّ 
 .NWSDللوصول إلى   NDIS مفوضيةإلى 

 . من الوالية أو المقاطعة   ة مقبولال الفحوصاتحول   بمعلومات  NWSD ال تحتفظ  •

 أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟

ا إلى المدافعين ولحصول على ل  NDISموقع مفوضية بزيارة قوموا  للتأكد من أن   NDIA وكالةمزيد من المعلومات. سنتحدث أيضا
 . NDISالعاملين في  لفيةخ فحص يعرفون عن   ذو اإلدارة الذاتيةالمشاركين اآلخرين 

 

https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening/interimarrangements
https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening/interimarrangements
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/worker-screening-self-managed-participants
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/worker-screening-self-managed-participants

