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ي الوصول اكلمش ونتواجه ملقد حاولنا ضمان سهولة االستخدام وإمكانية الوصول. إذا كنت
 عىل ، يرجى االتصالف 

.engagement@ndiscommission.gov.au 

 
 2021: خريف  2العدد  

ة إخبارية لألشخاص ذوي    المدافعي   و  موعائلتك   ماإلعاقة وأصدقائكنشر
 والمجتمع. 

ا أو فرًدا من عائلة شخص معاق،   NDISإذا كنت مقدم خدمة 
ً
 يدعم شخًصا من ذوي اإلعاقة، أو مدافًعا أو وصًيا أو صديق

ً
أو عامال

ة اإلخبارية معهم.  جى مشاركة هذه النشر  فير

ي 
ي من العدد مرحًبا بكم ف 

ي العدد SAFEGuardالثان 
ويدنا بتعليقاتك م ، قمنا بدعوتكاألول. ف  ة    ملي   احات لتحسير  النشر وأي اقي 

ي المستقبل. 
 اإلخبارية ف 

 ممتعة ومفيدة قدر اإلمكان.   SAFEGuardلجعل  ممالحظاتك  حسبسنعمل االستطالع.  قاموا بإكمالشكرا ألولئك الذين 

 19- كوفيد  لقاح حول  تحديث
اليا. اللقاح هو وسيلة لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة والعاملير  والمجتمع األوسع.  19-كوفيد بدأ برنامج التطعيم ضد  لقد  ي أسي 

 ف 

اليير  عىل الحصول عىل يتم   ي هذه المرحلة   19- كوفيد  لقاح  تشجيع جميع األسي 
.    فهو ولكن ف 

ً
ي أنه يمكنك و طوعيا

أن   مهذا يعن 
 أم ال. تلقونه ست م ما إذا كنت  وا تقرر 

 : وا ، من المهم أن تفهمالموافقة عىل الحصول عىل اللقاح قبل

 وما الغرض منه   19-كوفيدما هو لقاح   •

 فوائد اللقاح  •

 . مخاطر اللقاح •

رت دائرة  ونية تحتوي عىل لقد طو  ي تغطي  ،   19-معلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة حول لقاحات كوفيد  الصحة صفحة إلكي 
والن 

ي قد تكون لديك
ي ذلك من  وأين ستكون متاحة.  حول اللقاحات   مالعديد من األسئلة الن 

ونيةصفحة التحديث   يتم  و ، بما ف    اإللكي 
 هذه بانتظام. 

ي ذلكدائرة نشر موقع و 
ا موارد )بما ف 

ً
ح هذه  و ( حول اللقاحات. Auslan مقاطع فيديو و  Easy Read تنسيق  الصحة أيض تشر
 بعد التطعيم.   ون، وماذا تتوقع فية التحضير للتطعيمالموارد ماهية اللقاحات، وكي

 

 ( Disability Gateway)  بوابة اإلعاقة
 . Disability Gatewayمعلومات اإلعاقة اآلن إىل لمساعدة الانتقل خط لقد 

االثنير  إىل   يوم  الرقم متاح منو معلومات اإلعاقة.  لمساعدة ال( هو نفسه رقم خط  1800 643 787)  Disability Gatewayرقم  
.   8:00صباًحا والساعة   8:00الجمعة بير  الساعة  ي

اليا الصيف  ق أسي   مساًء بتوقيت شر

mailto:engagement@ndiscommission.gov.au
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-vaccinated-for-covid-19/information-for-people-with-disability-about-covid-19-vaccines
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-vaccinated-for-covid-19/information-for-people-with-disability-about-covid-19-vaccines
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-vaccinated-for-covid-19/information-for-people-with-disability-about-covid-19-vaccines#easy-read-resources
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-vaccinated-for-covid-19/information-for-people-with-disability-about-covid-19-vaccines#auslan-videos
https://www.disabilitygateway.gov.au/
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ات  إىل مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة وأشهم ومقدمي الرعاية للعثور عىل المعلومات والخدم  Disability Gatewayتهدف
 الموثوقة والوصول إليها. 

بشأن األمور الخاصة   موالتحدث إىل شخص يفهم احتياجاتك  19-شاكل كوفيدبشأن م Disability Gatewayاالتصال بـ   ميمكنك
 باإلعاقة. 

ي    Disability Gatewayإن 
 
اليير  ذوي اإلعاقة، سواء كانوا مشاركير  ف  أم ال.  NDISمخصصة لجميع األسي 

ق
ّ
    خلفيةمن   التحق

 
 NDIS  العاملي   ف

ي إن 
 
ق من خلفية العاملير  ف

 
ا   NDISفحص خلفية العاملير  هو طريقة للتحق ً ي التأكد من أنهم ال يشكلون خطًرا كبير

 
للمساعدة ف

ار باألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعملون معهم عن قرب.   لإلض 

ي 
 
اير   1 ف ق من، بدأ 2021شباط/فيى

 
ي  خلفية التحق

 
ي معظم الواليات و   NDISالعاملير  ف

 
ي ا و . المقاطعاتف

 
  ةالشمالي لمقاطعةسيبدأ ف

ي موعد أقصاه 
 
ي و يوليو من هذا العام. تموز/  1ف

 
ي أنه سيتم  فحص خلفية العاملير  ف

ي جميع أنحاء   NDISهذا يعن 
 
بنفس الطريقة ف

اليا.     أسي 

ي  لديهم  ، فيجب أن يكون للعاملير  المسجل NDISد  من مزوّ  NDIS من دعًما أو خدمات كنتم تتلقونإذا  
 
نةف ترصيــــح  أدوار معي 

 . هذا هو القانون. فحص مقبولأو  NDISفحص عامل 

من مقدمي الخدمة غير المسجلير  والعاملير  الذين   وا أن تطلب   م، فيمكنكأو جزء منها بنفسكم  خطتكم كل ديرون  إذا كنتم ت
ي الحصول عىل ترصيــــح فحص  NDISبدعم وخدمات  م يزودونك

 
 . NDIS العاملير  ف

ي فحص اعدة بيانات  تقديم طلب للوصول إىل ق إىل  ون، قد تحتاج م حالة ترصيــــح العاملير  لديك الطالع عىل ل
  خلفية العاملير  ف 

NDIS. 

 معرفة المزيد. ل NDISمفوضية  بزيارة موقع  وا مو ق

 د مزوّ الممارسة للتنبيهات 
ديجديدة لم  حقائق لقد قمنا بنشر صحائف   ي يمكن تجنبها لألشخاص ذوي اإلعاقة   NDIS زو 

لمساعدتهم عىل منع الوفيات الن 
 تدور حول:  الحقائقالذين يدعمونهم. صحائف 

 والبلع اآلمن وإدارة وقت الوجبات  عش البلع  •

 إدارة الرصع  •

 مشاكل البلع بة  رتبطاألدوية الم •

 تعدد األدوية  •

 والمستشفيات  اإلعاقةانتقاالت الرعاية بير  خدمات  •

ح كل صحيفة  ي يجب عىل مقدمي الخدمات و  حقائقتشر
القيام بها إلدارة   العاملير  لديهمالمخاطر المرتبطة بالموضوع واألشياء الن 

 تلك المخاطر لدعم الصحة والسالمة والرفاهية المستمرة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

وفيسور جوليان ترولور لقد طو    للبحث الذي أجراه اليى
ً
أسباب وفيات األشخاص     حول( orJulian Troll)رنا هذه الموارد استجابة

ي حدوثها 
 . ذوي اإلعاقة والمساهمير  ف 

 موارد للمشاركي   من السكان األصليي   وسكان جزر مضيق توريس

ي  
ي االعتبار و ومن نحن. ما نقوم به  لمفتاح الهو   NDISلحقوقهم بموجب  NDISإن ضمان فهم جميع المشاركير  ف 

،  مع وضع ذلك ف 

 .(First Nations) من األمم األوىل  NDISنقوم بتطوير مواد جديدة مصممة خصيًصا لمشاركي 

وع هي إنشاء نسخة من  حيب بالمشاركير   حزمةكانت المرحلة األوىل من هذا المشر سكان األصليير  وسكان جزر مضيق  لل الي 

كة اتصاالت مملوكوقد توريس.  ، بالتشاور مع المشاركير  من السكان األصليير   لسكان األصليير  بتطوير الحزمة من قبل ا ة  قامت شر

 ومقدمي الرعاية. وسكان جزر مضيق توريس 
 والعاملير 

ي اإلصدارات  ن األصليير  وسكان جزر مضيق توريسنحن نعمل عىل تطوير المزيد من الموارد للسكا 
، وسوف نعلن عن ذلك ف 

 . SAFEGuardالمستقبلية من 

https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening#ide
https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening#ide
https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening#ide
https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening/interimarrangements
https://www.ndiscommission.gov.au/request-access-ndis-worker-screening-database
https://www.ndiscommission.gov.au/request-access-ndis-worker-screening-database
https://www.ndiscommission.gov.au/request-access-ndis-worker-screening-database
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/worker-screening-self-managed-participants
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/worker-screening-self-managed-participants
https://ndisqualityandsafeguardscommission.createsend1.com/t/t-l-xdjdthl-l-n/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.createsend1.com/t/t-l-xdjdthl-l-p/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.createsend1.com/t/t-l-xdjdthl-l-x/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.createsend1.com/t/t-l-xdjdthl-l-m/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.createsend1.com/t/t-l-xdjdthl-l-c/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.createsend1.com/t/t-l-xdjdthl-l-q/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.createsend1.com/t/t-l-xdjdthl-l-q/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.createsend1.com/t/t-l-xdjdthl-l-q/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.createsend1.com/t/t-l-xdjdthl-l-q/
https://www.ndiscommission.gov.au/document/2651
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 NDIS الخاصة بـ سلوكالقانون المستهلك األسترالي ومدونة 

ي   اتأنه يجب عىل جميع مقدمي الخدم ونقد تعلم 
 
، ولكن قد ال  NDISاتباع مدونة قواعد السلوك الخاصة بـ  NDISوالعاملير  ف

. عندما تدخل مأن لديك  ونتعرف  اىلي
ا بموجب قانون المستهلك األسي 

ً
ا حقوق

ً
ي أيض

 
خدمات ودعم   للحصول عىل اتفاقيات ون ف

NDIS  اىلي  و لتلك الخدمات والدعم والسلع.   ونستهلكم م ، فأنتكسلًعا مثل كرسي متحر   ون، أو تشي
ط قانون المستهلك األسي  يشي 

ي  المصالح التجارية عىل جميع 
اهة وعدم تضليل األشخاص بشأن االتفاقية أو  تقدم الخدمات والسلع للمستهلكير   الن  ، الترصف بي  

ي يقدمونها. 
 الخدمات والدعم والسلع الن 

الية للمنافسة والمستهلكير  ) المفوضية ، و NDIS مفوضيةقامت  ك إىل جميع     NDIA وكالة ، و (ACCCاألسي  بالكتابة بشكل مشي 

اماتهم بموجب مدونة سلوك  NDIS مزودي  هم بالي   اىلي الذي ينطبق ع   NDISلتذكير
مة  اال ىل وقانون المستهلك األسي  تفاقات الميى

دةالدعم والسلع و  مات الخد أو   والمستهلكير  اآلخرين.   NDISلمشاركي  المزو 

ي كل والية و    لهيئات حماية المستهلك  يمكن 
 
دي التعامل مع الشكاوى المتعلقة بم مقاطعةف لقانون   تثلونالذين ال يم  NDIS زو 

اىلي 
ا تقديم شكوى إىل  م ، ويمكنكالمستهلك األسي 

ً
ي ستذهبين  متأكد   ونوا . إذا لم تكNDIS مفوضيةأيض

إليها،   ون من الجهة الن 

 . م، ومعرفة من هو األفضل لمساعدتكمبشأن شكواك مبنا وسنتحدث معك   وا اتصل

أن مقدم الخدمة   ونتعتقد  مفعله إذا كنت موما يمكنك  معىل فهم المزيد حول حقوقك    NDISمفوضية  و  ACCCم يمكن أن تساعدك

.  NDISلم يمتثل لقواعد سلوك  اىلي
 أو قانون المستهلك األسي 

 NDISتقديم شكوى إىل مفوضية 
 تقديم شكوى إلينا.  م الخاصة بك ، فيمكنك NDISبعدم األمان أو عدم الرضا عن دعم أو خدمات   ونتشعر  م إذا كنت

 ]زر الشكوى[  

ي  عىل فهم ما هو مهم لألشخاص ذوي اإلعاقة وت   اتيمكنها مساعدة مقدمي الخدم  -الشكاوى مهمة 
حسير  جودة الخدمات الن 

  م، لذلك يمكن أن تساعد شكواكيقدمونها 
 
ا. ت

ً
ا للعمل الذي تقوم به  عتيى الشكاوى مهمة أ اآلخرين أيض

ً
ي ضمان   NDIS مفوضية يض

ف 
 الدعم اآلمن والجيد لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

ي  و لقد استمعنا إىل التعليقات حول كيف يمكننا تحسير  عملياتنا لألشخاص الذين يقدمون الشكاوى.  
ات بما ف  نحن نجري تغيير

 ذلك: 

 م المزيد من الموظفير  للتعامل مع شكواك توفر  •
 قصتهم مرة واحدة فقط   روايةإىلالناس  يحتاج •
ي للحصول عىل أفضل النتائج ستغرق لحل الشكاوىتقليل الوقت الم   •

 ، مع التأكد من قضاء الوقت الكاف 
 زيادة استخدام التوفيق وتقنيات تسوية المنازعات األخرى للحصول عىل نتائج أفضل.  •

ي  سنستمر 
ات  إجراء  ف    الشكاوى تقديم  عملية  عىل تغيير

ً
هم  والمدافعير   اإلعاقة ذوي  األشخاص من   الواردة للتعليقات استجابة .  وغير

ي إىل التعليقات  إرسال ميمكنك
ون  يد اإللكي   complaints@ndiscommission.gov.au.  باليى

 NDIS ةمفوضيكيفية االتصال ب
هذه مكالمة مجانية من الخطوط األرضية. مركز االتصال الخاص بنا مفتوح من  و .  544 035 1800الرقم االتصال بنا عىل  ميمكنك
ي  4.30صباًحا إىل  9:00مساًء )  5.00صباًحا إىل   9:00

، باستثناء أيام العطل  ( من االثنير  إىل الجمعةالمقاطعة الشماليةمساًء ف 
 الرسمية. 

 من ذلك
ً
ي إىل منك ، يمكأو بدال

ون   contactcentre@ndiscommission.gov.au إرسال بريد إلكي 

 طرق لتقديم الشكوى 

ي تقديم شكوى إلينا  ونترغب  م إذا كنت
 : م ، فيمكنكف 

جمير   TTY 133 677)مكالمة مجانية من الخطوط األرضية( أو   544 035 1800: بالرقم االتصال  • . يمكن ترتيب المي 

 .  الفوريير 

 .1800 035 544الرقم  طلبو  National Relay Service ما استخد •

نت. شكوى   استمارة  إكمال  •  عيى اإلني 

http://createsend.com/t/t-ADA3308E37EA46632540EF23F30FEDED
http://createsend.com/t/t-ADA3308E37EA46632540EF23F30FEDED
http://createsend.com/t/t-ADA3308E37EA46632540EF23F30FEDED
http://createsend.com/t/t-ADA3308E37EA46632540EF23F30FEDED
http://createsend.com/t/t-ADA3308E37EA46632540EF23F30FEDED
http://createsend.com/t/t-ADA3308E37EA46632540EF23F30FEDED
https://www.accc.gov.au/contact-us/other-helpful-agencies/consumer-protection-agencies#state-and-territory-consumer-protection-agencies
https://www.accc.gov.au/contact-us/other-helpful-agencies/consumer-protection-agencies#state-and-territory-consumer-protection-agencies
https://www.accc.gov.au/focus-areas/information-for/consumers-with-disability
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/ndis-code-conduct
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/ndis-code-conduct
https://www.ndiscommission.gov.au/about/complaints
https://www.ndiscommission.gov.au/about/complaints
https://www.ndiscommission.gov.au/about/complaints
mailto:complaints@ndiscommission.gov.au
mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au
https://www.communications.gov.au/accesshub/
https://forms.business.gov.au/smartforms/servlet/SmartForm.html?formCode=PRD00-OCF
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 تابعونا 

  www.linkedin.com/company/ndiscommisson  : (LinkedIn)  لينكد إن

  www.facebook.com/NDISCommission : (Facebook)  الفيسبوك

ك ة اإلخبارية وا اشتر   هذه النشر
 
 ف

ي إليك  إذا قام شخص ما بإعادة توجيه
ون  يد اإللكي  ي المستقبل  م أن نرسله إليك ونتفضل   م، ولكنكم هذا اليى

 
 ف
ً
ة   م ، فيمكنكمباشر

اك عن طريق ملء  اك نموذج االشي   .االشي 

 

http://www.linkedin.com/company/ndiscommisson
http://www.facebook.com/NDISCommission
https://confirmsubscription.com/h/t/7CB3E6736CB42F1C

