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 م الرعاية أو أحد أفراد األسرة أو الممثل ( أو مقد  NDISعزيزي المشارك في البرنامج الوطني للتأمين ضد اإلعاقة )

 ( مساعدتك.NDISة مفوضي) NDISالجودة والضمانات في  مفوضيةإلخبارك عن كيف يمكن ل الرسالة ههذ
 

 ؟ NDIS ما هي مفوضية

. تضع  NDIS دوزو  مها مالتي يقد   NDIS وخدمات لتحسين جودة وسالمة دعم  NDIS مفوضيةإنشاء  تم  
 مي الخدمات التباعها حتى تكون الخدمات آمنة وتفي بمعايير الجودة.قواعد لمقد   NDIS مفوضية

والعاملين  ات مي الخدميحق لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يكونوا آمنين وأن يتلقوا خدمات عالية الجودة من مقد  
 .NDISختارهم لدعمك بموجب  تالذين 

 

 ما الذي سنفعله من أجلك 

 : NDIS، فإن مفوضية NDISبالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتلقون خدمات ممولة من 

 مي الخدمات والعمل على حلهاتساعد من خالل االستماع إلى شكواك حول مقد   •

 مي الخدمات دعم حقك في عدم التعرض لألذى تتطلب من مقد   •

مون خدمة جيدة لك، من خالل مدونة  مي الخدمات بما يتعين عليهم القيام به للتأكد من أنهم يقد  تخبر العاملين ومقد   •
NDIS ومعايير   قواعد السلوكلNDIS ممارسة  لل 

، بما في ذلك اإلساءة واإلهمال )بما في ذلك  لين اإلبالغ عن الحوادث الخطيرةالمسج NDIS ديمزو  تطلب من ت •
 (االدعاءات

 م المعلومات والنصائح لتحسين الخدمات المستقبلية.تقد   •

 

 ال بأس في تقديم شكوى 

. يمكن للتحدث أن يساعد في تحسين  سعيدا   نإذا لم تك NDISلديك الحق في إثارة مخاوف بشأن دعم وخدمات 
 الدعم والخدمات لك ولآلخرين. 

 
يمكنك  كما رفة ما إذا كان بإمكانك حل مخاوفك. م الخدمة الخاص بك أوال  لمعنحن نشجعك على التحدث إلى مقد  

يمكنك العثور على قائمة المدافعين المستقلين على  و، مساعدتك. به، أو محاٍم مستقل أن تطلب من شخص تثق
Finder cyDisability Advoca . 

 
م الخدمة  ل مع شكواك بشكل جيد، أو إذا كنت ال تريد التحدث إلى مقد  عام  م الخدمة ت  إذا كنت ال تعتقد أن مقد  

 .  بنفسك، فيمكنك التحدث إلينا
 

 نموذج االتصال الخاص بالشكوى طريق االتصال بنا هاتفيا  أو االتصال بنا من خالل  يمكنك تقديم شكوى عن
ات )مثل الهاتف أو عبر اإلنترنت. عندما تقدم شكوى إلينا، يمكنك إخبارنا كيف ترغب في الحصول على معلوم

أو لغة أخرى أو شكل من أشكال التواصل   Auslanسهلة القراءة أو لغة  منشورات البريد اإللكتروني أو ال
 (. بمساعدة

 
 

http://www.ndiscommission.gov.au/
https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/disability/ndap/
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://forms.business.gov.au/smartforms/servlet/SmartForm.html?formCode=PRD00-OCF
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 اكتشف المزيد

، بما في ذلك ما يعنيه هذا بالنسبة لك، على  NDISيمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول مفوضية 
نا ، أو عن طريق االتصال بحزمة الترحيب بالمشاركين، عبر NDISفي  صفحة الويب الخاصة بالمشاركين

 . 544 035 1800  هاتف )مكالمة مجانية من الخطوط األرضية( على
 

 اهاومقدمي الرعاية والمدافعين عنك لتحسين الدعم والخدمات التي تتلق تكإنني أتطلع إلى العمل معك ومع عائل
 .NDISكجزء من 

 
لك  -  NDISوالعاملين لحل المشكالت وتحسين جودة وسالمة دعم  مي الخدماتمقد  سنعمل معك ومع 

 . NDISولألشخاص اآلخرين الذين يتلقون خدمات ممولة من 
 
 
 بقبول فائق االحترام  تفضلو
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