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ي الوصول تمتخدام وإمكانية الوصول. إذا واجهلقد حاولنا ضمان سهولة االس
 engagement@ndiscommission.gov.au .عىل  ، يرجى االتصالمشاكل ف 

 
 2020اإلصدار األول: كانون األول/ديسمبر 

ة  ن  نشر إخبارية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأصدقائكم، وعائلتكم، والمدافعي 
 والمجتمع. 

ي اإلصدار األول من  
ة اإلخبارية لSAFEGuardمرحًبا بكم ف  ي ، النشر

(  NDIS )مفوضية  NDISمفوضية الجودة والضمانات ف 

ي لإلعاقة )لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتلقون الدعم والخدمات من خالل برنامج التأمي   
 (. NDISالوطن 

ح ما نقوم به نحن واآلخرون للتأكد من أن الدعم والخدمات   ي شر
نكتب إليكم ألننا هنا من أجلكم. ستساعد هذه الرسائل اإلخبارية ف 

ي تعتمدون عليها آمنة وذات نوعية جيدة. 
 إذا لم تكن كذلك، يمكنكم تقديم شكوى لنا. و الن 

قة يريد الحصول عىل المعلومات بنفس الطريقة. ستتوفر هذه الرسائل اإلخبارية قريًبا  نحن نعلم أنه ليس كل شخص لديه إعا 

من   منها  ولغات أخرى، وستحتوي عىل موارد ومعلومات بتنسيقات مختلفة. سيكون البعض   Auslanو  Easy Readبلغات 

 أجلكم، والبعض اآلخر سيكون لألشخاص الذين لديهم احتياجات مختلفة. 

ة اإلخبارية ممتعة ومفيدة.   وا تجدنأمل أن  ي  و هذه النشر
احات حول كيفية تحسينها ف  ي ذلك أي اقت 

يرجى إخبارنا بأفكاركم، بما ف 

ي ا  م رأيك هو   المستقبل، وما 
ة اإلخبارية.  الستطالع، من خالل ملء ا SAFEGuardسم  ال ف  ي نهاية هذه النشر

 الخاص بنا ف 

 
 
 أو ع NDISم خدمة إذا كنت مقد

ً
ا أو فرًدا من عائلة شخص معاق، أو مدافًعا أو وصًيا أو صديدعم شخًصا من ذوي اإلعاقة امال

ً
،  يق

ة اإلخبارية معهم.  جى مشاركة هذه النشر  فت 

 ؟NDIS ما هي مفوضية

ي  إن 
( هي وكالة حكومية تعمل عىل تحسي   جودة وسالمة دعم وخدمات  NDIS )مفوضية NDISمفوضية الجودة والضمانات ف 

NDIS. 

ي  
اليا ف  ي نيو ساوث ويلز وجنوب أست 

ي  . وبعد مرور عام2018تموز/يوليو   1بدأنا العمل ف 
ي  2019تموز/يوليو   1، ف 

، بدأنا العمل ف 

الند واإلقليم الشمالي وتسمانيا وفيكتوريا. 
الية وكويت   ي غرب  2020كانون األول/ديسمتى   1تباًرا من اع و إقليم العاصمة األست 

، نحن ف 

ا 
ً
اليا أيض  أست 

 
ي أننا ننظ

ي جميع أنحاء البالد.  NDISدي م اآلن جميع مزو  ، مما يعن 
 ف 

ا أنه بغض النظر عن المكان الذي تعيش 
ً
ي أيض

اليا وهذا يعن  ي أست 
بعدم األمان أو عدم الرضا عن جودة    ونتشعر  م ، إذا كنتون فيه ف 

 تقديم شكوى إلينا.   م، فيمكنكالخاصة بكم NDISدعم أو خدمات 

 

mailto:engagement@ndiscommission.gov.au


 

 

 

 NDIS    2مفوضية الجودة والضمانات في  

 من خالل:  مندعمك 

 الرد عىل مخاوفكم أو شكواكم  •

•  
 
 مي الخدمات بدعم حقكم بعدم التعرض لألذى مطالبة مقد

وي    ج لخدمات آمنة وعالية الجودة  •  الت 

اف عىل قواعد السلوك ومعايت  المما  •  لمقدمي الخدمات والعاملي     NDISرسة الخاصة ب اإلشر

، واإلبالغ عن الحوادث  القيام المسجلي    NDISدي مطالبة مزو   • ي تنطوي عىل المشاركي  
ي    -بإدارة الحوادث الن 

 
بما ف

 إلينا  -ذلك اإلساءة واإلهمال 

اف وقيادة دعم السلوك  •  اإلشر

 والخدمات المستقبلية.  NDISتحديد طرق تحسي   سوق  •

 NDISتقديم شكوى إىل مفوضية 

 . تقديم شكوى إلينا الخاصة بكم، فيمكنكم   NDISإذا كنتم تشعرون بعدم األمان أو عدم الرضا عن دعم أو خدمات 

ي فيديو "
 
ي يمكننا اتخاذها. "الشكاوى  م فهف

ح مفوض الشكاوى كيف نتلق  الشكاوى وما هي اإلجراءات الن   ، يشر

نت لدينا صفحة  ح  إنت  د خدمة تشر ي يمكنك كيفية تقديم شكوى بشأن مزو 
رفعها معنا وما   م. كما أنه يحدد أنواع الشكاوى الن 

 للشكوى.   ميحدث بعد تقديمك

ا كتي  
ً
ح عملية تقديم الشكاوى: لدينا أيض  بات تشر

  تقديم شكوى  كيفية 

  كيف نتعامل مع الشكاوى. 

 
 
 مي الدعم الشخصي اليومي تغيب  لمقد

لكم من موظف دعم فردي واحد فقط، فسيقوم مزو    كنتم تتلقونإذا   ي مت  
الخاص بكم باالتصال بكم   NDISد دعًما شخصًيا يومًيا ف 
وط تسجيله.  د الخدمة معكم لتقييم ما  ، يجب أن يعمل مزو  2020كانون األول/ديسمتى   19اعتباًرا من و قريًبا ألننا قمنا بتغيت  شر

ا إل عقد اتفاق معكم حول   إذا كانت هناك أي أشياء قد تعرضكم للخطر 
ً
ا فقط. كما يحتاجون أيض

ً
ا واحد

ً
إذا استخدمتم موظف
 
 
اف عىل موظف الدعم الخاص بكم، وكيف سيتحق  قون مما إذا كنتم راضي   عن الدعم الذي تتلقونه. كيفية اإلشر

ي  
ا بتنسيقات NDISلقد أرسلنا رسالة إل المشاركي   ف 

ً
. الرسالة متاحة أيض ح هذا التغيت  لغة   11، وب  Auslanو  Easy Read لشر

ي إل Braille. يمكنكم طلب نسخة برايل )مجتمعية عىل موقعنا 
ون  ( للرسالة عن طريق إرسال بريد إلكت 

engagement@ndiscommission.gov.au   .مع اسمكم وعنوانكم 

حيب بالمشاركحزمة   البر

حيب بالمشار   تحتوي الخاصة بنا عىل معلومات حول حقوقكم، واختيار الدعم النوعي واآلمن، وكيفية تقديم شكوى    كحزمة الت 

 إلينا. 

ي بتنسيقات 
ون  ا عىل موقعنا اإللكت 

ً
،  من الحزمة  (Braille)يمكنكم طلب نسخ و . Auslanو   Easy Readالحزمة متاحة أيض

نت    باستخدام   Easy Readوإصدارات   العاديةباإلضافة إل نسخ مطبوعة من اإلصدارات   . نموذج الطلب عتى اإلنت 

ن من الشعوب   (  First Nations) األصليةموارد جديدة للمشاركي 

 
 
ي   هم  إن ضمان ف

ي االعتبار،  و هو مفتاح ما نقوم به ومن نحن.    NDISلحقوقهم بموجب  NDISجميع المشاركي   ف 
مع وضع ذلك ف 

 . األصليةمن الشعوب  NDISمة خصيًصا لمشاركي نقوم بإنتاج مواد جديدة مصم  

، بالتشاور مع المشاركي   من السكا  كة اتصاالت مملوكة للسكان األصليي   ن األصليي   وسكان جزر  ويجري تطوير الموارد مع شر
 
 
 و مي الرعاية.  مضيق توريس والموظفي   ومقد

 
وكيفية تقديم شكوى، وسيشملون أيقونات   NDISور مفوضية  سيحددون د

. ورسومات طو    رها فنان من السكان األصليي  
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 NDIS    3مفوضية الجودة والضمانات في  

وس كورونا )  ( COVID-19موارد فب 

والعاملي   إرشادات واضحة ومفيدة حول كيفية التعامل مع األزمة أثناء   NDISدي ، عملنا بجد لمنح مزو  COVID-19خالل جائحة 
 دعمكم للبقاء آمني   وبصحة جيدة. 

ي و 
 
ا صحائف حقائق وحزمة معلومات للمشاركي   ف

ً
ي قد ترو  NDISلقد كتبنا أيض

ات الن  ح بعض التغيت  ي طريقة تقديم  نتشر
 
ها ف

ابط لهذه الموارد  رو الخاصة بنا عىل  لألشخاص ذوي اإلعاقة    COVID-19معلومات   تحتوي صفحةالدعم والخدمات أثناء الوباء. 
ها   . المفيدة وغت 

 موارد لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية

 
 
ي إطار برنامج "دعم مقد

 
 NDISمي خدمات ف

 مجلس اإلعاقة الذهنية منحة لتطوير وتقديم الموارد وورش العمل لألشخاص  "، تلق  
 ’(. Your Service, Your Rightsهذا هو برنامج "خدمتكم، حقوقكم" )‘و ذوي اإلعاقة الذهنية. 

 Your Service, Your Rightsتروي بطاقات المحادثة خدمتكم، حقوقكم ) 
 
ون خدمات  ( قصًصا عن األشخاص الذين يتلق

ي معرفة ما إذا كنتم تحصلون عىل خدمة جيدة أم سيئة. و عاقة. اإل 
 
 سيساعدكم الحديث عن هذه القصص ف

يتضمن أشخاص يشاركون  و ف عىل حقوقكم. ( طريقة أخرى للتعر  Your Service, Your Rightsُيعد فيديو خدمتكم، حقوقكم )
 
 
 ث. قصصهم حول التحد

نامج خدمتكم،  و . (CIDموقع مجلس اإلعاقة الذهنية ) يديو عىل  يمكنكم قراءة المزيد عن البطاقات ومشاهدة الف سيكون لتى
 Your Service, Your Rightsحقوقكم ) 

 
ا موارد لمقد

ً
ي عام ( أيض

. لمزيد من المعلومات،  2021مي خدمات المعاقي   متاحة ف 

 rachel@cid.org.auاتصلوا ب  

  االستشارة: التنبيهات الصحية لممارسة المزود

ي الرعاية الصحية )
الية للسالمة والجودة ف   ( لتطوير ثالثة تنبيهات لممارسة المزود. ACSQHCلقد تعاقدنا مع المفوضية األست 

ي  NDISدي غ هذه التنبيهات مزو  ستبل  
.  NDISحول منع وتحديد وإدارة المخاطر الصحية الرئيسية ذات الصلة للمشاركي   ف 

: و   التنبيهات هي

 تقييمات الرعاية الصحية الشاملة  •

 مخاطر أسلوب الحياة  •

 رعاية صحة األسنان.  •

ي أوائل عام 
 ، سنسىع للحصول عىل تعليقات من المشاركي   حول م  2021ف 

 
ي    ات هذه التنبيهات الثالثة. إذا سود

كنتم ترغبون ف 
ي إل 

ون  إعالمكم عندما تكون متاحة. يمكنكم   ليتم   Disability@safetyandquality.gov.auالمشاركة، يرجى إرسال بريد إلكت 
ي 
اك ف  ا االشت 

ً
ونية أيض ها.   ليتم   ACSQHCالخاصة ب   األخبار اإللكت   تنبيهكم بشأن هذه االستشارات وغت 

 NDIS كيفية االتصال بمفوضية

  مفتوح من. هذه مكالمة مجانية من الخطوط األرضية. مركز االتصال الخاص بنا 544 035 1800يمكنكم االتصال بنا عىل الرقم 
ي    4.30صباًحا إل   9:00مساًء )   5.00صباًحا إل  9:00 الساعة

 ( من االثني   إل الجمعة، باستثناء أيام العطل الرسمية. NTمساًء ف 

 و 
ً
ي إل   بدل

ون   mission.gov.aucontactcentre@ndiscomمن ذلك، يمكنكم إرسال بريد إلكت 
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 NDIS    4مفوضية الجودة والضمانات في  

 شكوىطرق تقديم 

ي تقديم شكوى إلينا، فيمكنكم: 
 
 إذا كنتم ترغبون ف

يمكن ترتيب   .677 133عىل  TTY )مكالمة مجانية من الخطوط األرضية( أو   544 035 1800 االتصال بالرقم:  •
 . جمي   الفوريي    المت 

 . 1800 035 544واطلبوا الرقم National Relay Service خدمة استخدام  •

نت شكوى  نموذج إكمال  •   .عىل اإلنت 

 تابعونا 

  www.linkedin.com/company/ndiscommisson: InLinked 

 www.facebook.com/NDISCommissionFacebook:  

ة اإلخبارية   ي هذه النشر
ن
كوا ف  اشبر

ي المستقبل، فيمكنكم  
 
 ف
ً
ة ي إليكم، ولكنكم تفضلون أن نرسله إليكم مباشر

ون  يد اإللكت  إذا قام شخص ما بإعادة توجيه هذا التى

اك عن طريق ملء  اك نموذجاالشت   . االشت 

ة  ي هذه النشر
ن
ونا برأيكم ف  اإلخبارية أخبر

ة اإلخبارية ممتعة ومفيدة.   ا و نأمل أن تجد احات قد تكون لديك  ميرجى إخبارنا بأفكاركو هذه النشر ي   موأي اقت 
حول كيفية تحسينها ف 

جى الكتابة إلإرسال بريد إل ونتفضل   م. إذا كنتاالستطالع الخاص بنا  ملءالمستقبل عن طريق   ي إلينا، فت 
ون    كت 

engagement@ndiscommission.gov.au  
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