
 

 1  2021 ربيعربع السنوية:  SAFEGuardنشرة 

ي الوصول ونتواجه ملقد حاولنا ضمان سهولة االستخدام وإمكانية الوصول. إذا كنت 
عىل ، يرجى االتصال مشكالت ف 

.engagement@ndiscommission.gov.au 

 
 2021: ربيع 4العدد 

ة إخبارية لألشخاص ذوي     المدافعي   و   موعائلتك  ماإلعاقة وأصدقائكنشر

 والمجتمع. 
ي شبكتك

ة اإلخبارية مع األشخاص ذوي اإلعاقة ف    NDIS مزّودعىل سبيل المثال، إذا كنت  - ميرجى مشاركة هذه النشر
ً
أو عامال

ا أو فرًدا من عائلة شخص معاق. 
ً
 يدعم شخًصا من ذوي اإلعاقة، أو مدافًعا أو وصًيا أو صديق

 19-التطعيم ضد كوفيد

ي حماية صحتك
ي إن . محولك األشخاصوصحة  ميمكن أن يساعد التطعيم ف 

اوح أعمارهم  NDISجميع المشاركي   ف  الذين تتر

 . 19-كوفيد عاًما وما فوق مؤهلون للحصول عىل لقاح 16بي   

للحصول  ر موعد حضو  منهم المساعدة لتحديد أو  وا حول التطعيم، أو اطلب مالخاص بك NDISد التحدث إىل مزوّ  ميمكنك

 عىل التطعيم. 

ي دعمك NDIS مزّوديلقد كتبنا إىل جميع 
للوصول إىل معلومات دقيقة يمكن الوصول إليها  مالمسجلي   حول دورهم المهم ف 

ي دعمك 19-كوفيدحول 
  بحاجة إىل دعم للقيام بذلك.  مللحصول عىل التطعيم إذا كنت موالتطعيم، وكذلك ف 

ا التحدث إىل طبيبك ميمكنك
ً
 19-كوفيدمكتشف عيادة لقاح  قوموا بزيارة  بشأن الحصول عىل التطعيم، أو  مأو طبيبك م العامأيض

بخط المساعدة  وا أو اتصل  (Vaccine Clinic Finder-of Health’s COVID Department 19) الصحة  دائرةالتابع ل

وس كورونا و  ي للتطعيم ضد فت 
 .080 020 1800 الرقم عىل 19 -كوفيدالوطن 

ي  مإذا كنت
ي  حجز البحاجة إىل مساعدة ف 

بحاجة إىل معلومات مجانية ومدققة الحقائق  مأو كنت 19-كوفيدلقاح  لتلق  

 . 787 643 1800 عىل الرقم وا أو اتصل Disability Gatewayإىل موقع  وا فانتقل –  19-كوفيدونصائح حول 
 
ر يتوف

اليا  8صباًحا حت   8من اإلثني   إىل الجمعة، من الساعة  Disability Gatewayخط هاتف  ق أست  مساًء بتوقيت شر

 . ي
 الصيق 

جمة  ية االتصال بخدمة التر عىل  الكتابية والشفويةيمكن لألشخاص الذين يحتاجون إىل معلومات بلغة أخرى غت  اإلنجلت  

 .Disability Gatewayمع  االتصال  طلب، و 450 131الرقم 

حيل الوطنية  ي السمع أو النطق االتصال بخدمة التر
 National Relay)يمكن لألشخاص الصم أو الذين يعانون من ضعف ف 

Service )مع وطلب االتصال   677 555 1800عىل الرقمDisability Gateway. 

 
ّ
ا عىلر يتوف

ً
ي ذلك موارد دائرة الصحة اإللكتروني موقع مزيد من المعلومات حول التطعيم أيض

و  Easy Read، بما ف 

Auslan. 

mailto:engagement@ndiscommission.gov.au
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://ndisqualityandsafeguardscommission.createsend1.com/t/t-l-ctrlrky-l-y/
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/information-for-service-providers-workers-and-people-with-disability-about-covid-19-vaccines/information-for-people-with-disability-about-covid-19-vaccines
https://www.health.gov.au/resources/collections/covid-19-vaccination-easy-read-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/covid-19-vaccination-videos-auslan


 

 

 

الضمانات في    NDIS 2لجنة الجودة و

ي   19-كوفيدتطعيم  
 
 NDIS للعاملي   ف

ي  والعاملي    NDIS مزّوديتشجيع جميع  يتمّ 
الذين تم تطعيمهم إذا  العاملي    تسألوا أن  ممن حقكو  التطعيم. بشدة عىل تلقرّ

 . مكان هذا هو اختيارك

 
 
ي ذلك املي   للع 19-لكوفيدبات التطعيم اإللزامية أعلنت بعض الواليات واألقاليم عن متطل

ي مجال اإلعاقة. ، بما ف 
العاملي   ف 

  ميمكنك
 
ي صفحة معرفة المزيد حول هذه المتطل

عىل موقعنا عىل  لألشخاص ذوي اإلعاقة  19-معلومات لقاح كوفيد بات ف 

نت.   اإلنتر

 عىل دليل عىل  ونيف تحصلك
 
 19-كوفيدتطعيم   ميكتلق

  ونقد تحتاج
ّ
ونية 19-لكوفيدالحصول عىل شهادة  م. يمكنك19-تطعيم كوفيد ميكإىل دليل عىل تلق أو بيان تاري    خ  إلكتر

 إلظهار دليل عىل  مالتطعيم الخاص بك
ّ
 . يكم التطعيماتتلق

نتىل ع Services Australiaيحتوي موقع  ي إعداد حسابك معىل مجموعة من المعلومات لمساعدتك اإلنتر
نت  مف  عتى اإلنتر

 للوصول إىل إثبات التطعيم وتخزينه. 

نتم وا إذا لم تتمكن  . منيابة عنكالتطعيم د التطعيم طباعة بيان تاري    خ ، فيمكن لمزوّ ن الحصول عىل إثبات عتى اإلنتر

ا ا ميمكنك
ً
اىلي عىل  التطعيمالتصال بسجل أيض

بيان تاري    خ التطعيم  مإليكطلب منهم إرسال و   809 653 1800الرقماألستر

ونية 19-لكوفيدأو شهادة  يد ما يصل إىل و . إلكتر  يوًما.  14قد يستغرق وصول البيان أو الشهادة بالتى

ا أن تطلب ميمكنك
ً
ي الحصول عىل إثبات التطعيم.  ممساعدتك مالخاص بك NDISد من مزوّ  وا أيض

 ف 

ام الحقوق الفردية -  NDISنة قواعد سلوك  مدو    احت 

ي 
كت   عىل جزء واحد من SAFEGuardمن  2021شتاء  عددف  منا بالتر ي كل  NDIS ب الخاصة  سلوكال نة قواعدمدوّ  ، التر 

ف 

 .  إصدار مستقبىلي

 مي الخدمة والعاملي   عندما يدعمونكزّودف مهي مجموعة من القواعد حول كيفية تصّ  NDISنة قواعد سلوك مدوّ إن 

ي يحتاجون إىل القيام بها للتأكد من سالمتك
 . مواألشياء النر

ي هذا و
 العددف 

 
اميتص  الخدمة والعاملي   يجب أن  زّودي، وهي أن مز عىل القاعدة األوىل، نرك لحقوق ل بالنسبة فوا باحت 

ا للقواني   واالتفاقيات ذات الصلة. 
ً
ي حرية التعبت  وتقرير المصت  واتخاذ القرار وفق

 الفردية ف 

ي اتخاذ قراراتك ملديك
ي أن تعيش وا أحراًرا الخاصة، وأن تكون مالحق ف 

ي تختار  وا ف 
بنفس الحقوق  وا ، وأن تتمتعها ونالحياة النر

ي المجتمع. 
 والحريات مثل أي عضو آخر ف 

ي أنه إذا كنتهذا يعو 
ي  مه التخاذ أي قرار ولديكونالدعم الذي تحتاج ون، فيجب أن تتلقمن ذوي اإلعاقة ي   بالغ من 

الحق ف 

  مومن ال يساعدك يساعدكماختيار من 
ّ
ي اتخاذ أي قرار محد

 د. ف 

 حيثما أمكن ذلك.  ممعك العاملونيجب أن يعمل 
ً
ة أن  ونتريدأي شخص، هناك عمن، إن كان  يسألونكميجب أن و مباشر

كوه ي القرارات والمناقشات حول خدماتك تشر
 . مودعمك مف 

، فيجب أن يكون ا مإذا كان لديك ي
ي يتعي ّ   لعاملونوصي قانون 

ي واضحي   بشأن القرارات النر
اك الوصي القانون   عليهم فيها إشر

 التخاذ القرارات.  مودعمك مليكضمان أن لديهم القدرة عىل االستماع إ العاملي    عىل . ومع ذلك، ال يزال يتعي ّ  مالخاص بك

ي السنوات األوىل، يجب عىل العاملي   العمل مع العائالت لفهم 
ا دوًرا مهًما. ف 

ً
بالنسبة لألطفال والشباب، تلعب األشة أيض

ي الرعاية. 
ي دورهم ف 

ي و نقاط القوة لدى الطفل واهتماماته واحتياجاته، ودعمهم ف 
 عندما يكتى الطفل، سيكون أكتر انخراًطا ف 

ي تؤثر عليهم بطرق تتناسب مع أعمارهم ومرحلة العاملي   صنع القرار. يجب عىل 
ي القرارات النر

اك األطفال والشباب ف  إشر

 نموهم. 

https://www.ndiscommission.gov.au/participants/coronavirus-vaccine-information-people-disability
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/coronavirus-vaccine-information-people-disability
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/how-get-proof
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/ndis-code-conduct


 

 

 

الضمانات في    NDIS 3لجنة الجودة و

 . نا شكوى ل تقديم مأن شخًصا ما ال يلتر م بهذه القواعد، يمكنك ونتعتقد مإذا كنت

ي جوانب اإلقامة المدعومة
 
 التحقيق ف

ا أطلقنا مؤخًرا 
ً
ا  تحقيق

ً
ي  جديد

ي حدثت ف 
ي تم اإلبالغ عنها والنر

  لفحص الحوادث والشكاوى النر
 
ق بخدمات اإلقامة ما يتعل

 المدعومة. 

 إطالق التحقيق من قبل المفوّ  تمّ و 
 
ك أماكن  زّوديالخدمات الذين يمثلون كبار م زّوديز عىل عدد صغت  من مض باإلنابة وست 

اليا.  ي جميع أنحاء أستر
 اإلقامة المدعومة ف 

 
ّ
ي  تجاهاتاالد التحقيق سيحد

ي  ف 
ي أماكن اإلقامة المدعومة المشكالت والحوادث النر

ي قد تؤدي إليها. تحدث ف 
 ، والعوامل النر

 و 
ّ
 سيحد

 
ي ت
ا نماذج لتقديم أماكن اإلقامة المدعومة النر

ً
ظهر أفضل الممارسات وقد تؤدي إىل خدمات إقامة مدعومة د أيض

ا لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
ً
 أفضل وأكتر أمان

قراءة  ملقيادة التحقيق. يمكنك (Arthur Rogers PSMالحائز عىل وسام الخدمة العامة ) آرثر روجرز  تعيي   السيد تمّ لقد 

 . موقعنا عىل  التحقيقالمزيد عنه وعن 

 مال معكدعم التواصل الفع  

ي  محقك الالفعّ  التواصل يدعم
  االختيار  ف 

 
  القرارات واتخاذ موالتحك

 
ي  العاملون يلتر مو  . مبحياتك قةالمتعل

 بموجب NDIS ف 

 يكونوا  وأن ، إليهم واالستماع أنفسهم،  عن التعبت   من وتمكينهم صاألشخا بدعم NDIS ب  الخاصة السلوك قواعد نةمدوّ 

 .  آمني  

ي  العاملي    لمساعدة
ي  شاركي   الم نظر  وجهة من - أفضل فهم عىل NDIS ف 

 ، الالفعّ  التواصل لدعم طريقة فضلأل - NDIS ف 

ي  تعليم وحدة بتطوير  قمنا 
ون  ي  للعاملي    جديدة إلكتر

 .NDIS ف 

 
 
  االختيار  يدعم وكيف  ، الالفعّ  االتصال يبدو  كيف  الوحدة وضحت

 
 بما  ، القطاع مع بالتشاور  ا وتطويره ا تصميمه تمّ و  م. والتحك

ي 
.  NDIS زّوديوم اإلعاقة ذوي اصاألشخ ذلك ف   والعاملي  

 عىل متاحة الوحدة تقريًبا.  دقيقة 90 إىل 60 من إكمالها  ويستغرق ، شخص ألي ومتاحة مجانية الوحدة

communication-effective-https://www.ndiscommission.gov.au/workers/supporting 

 موارد جديدة للمشاركي   من السكان األصليي   وسكان جزر مضيق توريس

 لسكان األصليي   وسكان جزر مضيق موارد جديدة للمشاركي   من ا

 
ّ
يدية لمدوّ و  حزمة معلومات المشاركي    ر اآلنتتوف ي إصدارات   NDISنة قواعد السلوك الخاصة ب البطاقات التى

الخاصة بنا ف 

 مة خصيًصا لألشخاص ذوي اإلعاقة من السكان األصليي   وسكان جزر مضيق توريس. جديدة مصمّ 

كة مملوكة للسكان األصليي   بالتشاور مع السكان األصليي   وسكان جزر مضيق توريس  تمّ و  تطوير الموارد الجديدة من قبل شر
ي 
لفنان من السكان األصليي   وصور لألشخاص ذوي اإلعاقة من السكان  اميمص. وهي تشمل تNDISذوي اإلعاقة والعاملي   ف 

 األصليي   وسكان جزر مضيق توريس. 

العثور عىل الموارد  م، وكيفية تقديم شكوى إلينا. يمكنككيفية اختيار الدعم الجيد واآلمن، و متوضح الموارد حقوقكو 

 . موقعناالجديدة عىل 

https://www.ndiscommission.gov.au/about/complaints
https://www.ndiscommission.gov.au/document/3266
https://www.ndiscommission.gov.au/document/3266
https://www.ndiscommission.gov.au/document/3266
https://www.ndiscommission.gov.au/document/3266
https://www.ndiscommission.gov.au/workers/supporting-effective-communication
https://www.ndiscommission.gov.au/document/2651
https://www.ndiscommission.gov.au/document/2651
https://www.ndiscommission.gov.au/document/1361
https://www.ndiscommission.gov.au/document/1361
https://www.ndiscommission.gov.au/document/2651


 

 

 

الضمانات في    NDIS 4لجنة الجودة و

دمعايت  جديدة لم ازو 
ً
 ي الخدمات لجعل الدعم أكتر أمان

ات الجودة اتمعايت  ممارس  تعديل يتمّ   لتشمل   NDIS ب الخاصة  ومؤشر
 
ي تقديم دعم  NDISزّودي بات جديدة لممتطل

ف 
ي البلع(، ودعم وقت آمن وعاىلي الجودة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إىل دعم عش 

 البلع الشديد )صعوبة ف 

 . 19-، مثل وباء كوفيد عم أثناء حاالت الطوارئ والكوارث، والدالوجبات

عىل زيادة وعي  NDIS بات الخاصة ممارسال، تساعد معايت  NDIS ب الخاصة  سلوكال نة قواعدمدوّ  جنًبا إىل جنب مع 

ي 
ي يجب أن يتوقعوها من م NDISالمشاركي   ف 

. المسّج  NDISي زّودبجودة تقديم الخدمة النر  زّودي عىل ميتعي ّ  و لي  

ام بالقواعد ومعايت  الممارسة.   الخدمات المسجلي   االلتر 

 
 
الخدمة التأكد من أن  زّوديب معايت  إدارة وقت الطعام الجديدة ومعايت  ممارسة إدارة عش البلع الشديد من مستتطل

ي 
بة الحتياجاتهم تقديمها بطريقة مناس لديهم إمكانية الوصول إىل وجبات مغذية ذات قوام صحيح ويتمّ  NDISالمشاركي   ف 

ا واصف جديد و م. وتفضيالته
ً
مهارات عالية الكثافة إلدارة عش البلع الشديد الذي يصف أنواع ذو سيكون هناك أيض

اب. العاملي   المهارات والمعرفة المطلوبة من قبل  ا لتناول الطعام والشر
ً
 لتقديم دعم أكتر تعقيد

 
ّ
امات م الطوارئ والكوارثحاالت د معيار ممارسة إدارة سيحد ي الحفاظ عىل صحة المسّج  NDIS زّوديالجديد التر 

لي   ف 

ي 
، مثل حرائق ت الطوارئ أو الكوارث المستقبلية، أو حاالالمستمر  19-كوفيدأثناء وباء  NDISورفاهية وسالمة المشاركي   ف 

 الغابات أو الفيضانات. 

ات الجودة الخاصة ب   تطوير  تمّ و  ي ذلك  NDISمعايت  ممارسات ومؤشر
الجديدة مع أصحاب المصلحة الرئيسيي   بما ف 

اء  NDIS زّودياألشخاص ذوي اإلعاقة وم  اآلخرين وحكومات الواليات واألقاليم.  القطاعواألكاديميي   وختى

ات الجودة اتمعايت  ممارس العثور عىل مزيد من المعلومات حول  ميمكنك الجديدة ومنر تدخل حت    NDIS ب الخاصة  ومؤشر

 التنفيذ عىل موقعنا. 

ي   موارد جديدة لدعم السلوك اإليجاب 

 
ّ
ي لألشخاص ذوي اإلعاقة.  مواردر اآلن تتوف  جديدة لدعم زيادة الوصول إىل دعم السلوك اإليجانى

ي عتى الهاتف )إن  ي الوقت المناسب عن و( هو وسيلة لتقديم خدمات دعم السلوك الجيدة TelePBSدعم السلوك اإليجانى
ف 

عد.  ي هذه إذا كنت ملتحسي   وصولك ا يمكن استخدامهو ب  ي منطقة متأثرة بقيود  ونتعيش مإىل خدمات دعم السلوك اإليجانى
ف 

ي منطقة ريفية أو نائية.  ونتعيش مأو إذا كنت 19-كوفيد
 ف 

ح المصادر الجديدة ما هي  ي تحديد ما إذا كانت  ميمكن استخدامها لمساعدتكو . TelePBS تشر
 ممناسبة لك TelePBSف 

 
ّ
العثور عىل الموارد الجديدة  م. يمكنكTelePBSاستخدام  محول كيف يمكنك مد دعم السلوك الخاص بكث إىل مزوّ وللتحد

 . موقعنا عىل 

 NDIS  كيفية االتصال بمفوضية
. وهذه مكالمة مجانية من الخطوط األرضية. مركز االتصال الخاص بنا مفتوح من 544 035 1800يمكنكم االتصال بنا عىل الرقم 

ي  4.30صباًحا إىل  9:00مساًء ) 5.00صباًحا إىل  9:00
العطل ( من االثني   إىل الجمعة، باستثناء أيام اإلقليم الشماىلي مساًء ف 

 الرسمية. 

ي إىل 
ون   من ذلك، يمكنكم إرسال بريد إلكتر

ً
 contactcentre@ndiscommission.gov.auأو بدال

الشكوى  طرق لتقديم 

ي تقديم شكوى إلينا، فيمكنكم: 
 إذا كنتم ترغبون ف 

تيب ل. يمكن TTY 133 677)مكالمة مجانية من الخطوط األرضية( أو   544 035 1800: االتصال بالرقم • جمي   التر لمتر
 .  الفوريي  

 .1800 035 544وطلب الرقم  National Relay Service استخدام •

نت. شكوى  استمارة إكمال •  عتى اإلنتر

https://www.ndiscommission.gov.au/document/986
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/ndis-code-conduct
https://www.ndiscommission.gov.au/document/986
https://www.ndiscommission.gov.au/resources/telepbs
https://www.ndiscommission.gov.au/resources/telepbs
https://www.ndiscommission.gov.au/resources/telepbs
https://www.ndiscommission.gov.au/resources/telepbs
mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au
https://www.communications.gov.au/accesshub/
https://forms.business.gov.au/smartforms/servlet/SmartForm.html?formCode=PRD00-OCF


 

 

 

الضمانات في    NDIS 5لجنة الجودة و

 تابعونا

  www.linkedin.com/company/ndiscommisson  (: LinkedInلينكد إن )

  www.facebook.com/NDISCommission (: Facebookالفيسبوك )

ة اإلخبارية ي هذه النشر
 
كوا ف  اشت 

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

ون  يد اإللكتر إذا قام شخص ما بإعادة توجيه هذا التى
اك عن طريق ملء  اك نموذجاالشتر  .االشتر

 

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

