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 كانون األّول/ديسمبر – SAFEguardركين في تالنشرة اإلخبارية للمش

2022 

 

 2022 كانون األّول/ديسمبر

 عنك ذوي اإلعاقة وأصدقائك وعائلتك والمدافعين تخصّ إخبارية  نشرة

 والمجتمع المحلي.

على سبيل المثال ، إذا كنت مقدم  - ممعارفك نطاق ضمناإلعاقة  األشخاص اّلذين يعانون منيرجى مشاركة هذه النشرة اإلخبارية مع 

 إعاقة. يعاني منإعاقة ، أو مدافعا أو وصيا أو صديقا أو أحد أفراد عائلة شخص  يعاني منيدعم شخصا  أو عاملا  NDISخدمة 

 

 

 

 الّذين يعانون مني لألشخاص عالماليوم ال

 2022اإلعاقة 
في جميع أنحاء العالم، ويحتفل  ،ل/ديسمبر من كل عامفي شهر كانون األوّ  ،اإلعاقة الّذين يعانون منلألشخاص  عالمييحتفل باليوم ال

 .تجاههم  م والقبولفهّ تز الوعي واليعزت تمّ بمساهمات وإنجازات ذوي اإلعاقة وي
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 ".سهل المنال و عالم منصف عزيزالحلول التحويلية للتنمية الشاملة: دور االبتكار في تالعام هو "موضوع احتفاالت هذا 

وهذا لين، مي الخدمات المؤه  على دعم وخدمات آمنة وعالية الجودة من مقدّ  NDISركين في تعلى ضمان حصول المش NDISتعمل لجنة 

 إلثارة أي شيء يقلقهم.لديهم الجرأة ركين تد من أن المشوكذلك للمساعدة في التأكّ  ظر عن المكان الذي يعيشون فيه في أستراليا،النّ  بغضّ 

 .مهّمان للقيام بذلكأمران  يّةقيادقدرتهم الاإلعاقة و الّذين يعانون منومساهمة األشخاص 

 ذين يساهمون في دعم حقوق ذوي اإلعاقة.جميع الّ  شكرون

 

 NDIS ال ضرسالة من مفوّ 
وعائالتهم وشبكات الدعم في جميع  NDISتريسي ماكي مع المشاركين في  NDISالجودة والضمانات في ضة اجتمعت مفوّ 

 أنحاء أستراليا، لالستماع إلى تجاربك وفهم ما هو مهم بالنسبة لك.

، وأن لديك خيار اختيار الخدمات والدعم ومقدمي الخدمات التي تسمح لك بعيش مسموعصوتك كمستهلك  أنّ د من نريد أن نتأك  

 الحياة بالطريقة التي تريدها. 

زنا على ما نقوم به للعمل من أجل تزويدك بخدمات ودعم ، ركّ SAFEguardفي هذا اإلصدار من النشرة اإلخبارية المحدثة ل و

 .ومستنيرا   مستقال   لتكون مستهلكا   دعمكل، والمهرةا العاملون مالجودة يقدمه يعالي

 

 .NDISعلى موقع لجنة نسخة من هذا الفيديو بلغتك  االطالع علىيمكنك و

 VIDEO: Watch the message from NDIS Commissioner Tracy Mackey on Vimeo 

 

 

 قصة جريج -، تجعلها أفضل فصح عنهاعندما ت
ألنه   - NDISد الخدمة الخاص بك أو لجنة اه، من المهم إخبار مزوّ بشأن جودة أو سالمة الدعم الذي تتلقّ  راودتك مخاوفإذا  .1

 أفضل.  ها، فإنك تجعلتفصح عن المشكلةعندما 

 .إليك هو الجزء األكثر أهمية في إيجاد حلّ  صغاءاال .2

 لتحسين جودة وسالمة دعمه. العمل الخاص به رك جريج * مشكلة ، استمعنا إليه وعملنا مع فريقتعندما واجه المش .3

 CL3 مزّود يج،. وقد دعم جرMaroochydoreيعيش في منزله في  ،NDISرك مستقل في توهو مش ،عاما   48يبلغ جريج * من العمر 

Services.لعدة سنوات في المهام اليومية، مثل حضور األنشطة والمواعيد، واالستحمام وارتداء المالبس ،* 

مع فريق الدعم الخاص به. ويتيح له دعمهم زيارة أسرته وممارسة هوايته في النجارة والمشاركة في األنشطة في بشكل جيّد جريج يتّفق 

 .ذلكيستمتع ب هوو ،سقيفة الرجال المحلية

ك. رحلة إلى سقيفة الرجال مع عامل الدعم الخاص به جو *، سقط جريج أثناء نقله من السيارة إلى كرسيه المتحر  خالل ، في ولكن مؤّخرا  

 .هتخييط جرح تمّ وجرح ذراعه ونقل إلى المستشفى حيث 

https://www.ndiscommission.gov.au/resources/participant-resources/safeguard-newsletter
https://vimeo.com/759485843
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ب في الحادث من تسب   قد يكون قدجو  من أن   بشأن اإلصابة، وقلقا   عبد هللا * ، قلقا   السريري،في فريق جريج  وظيفيكان أخصائي العالج الو

إلثارة  NDISصل بلجنة ات  فك. أثناء مساعدة جريج على الخروج من كرسيه المتحر   ،مكان العملالسالمة في باع إجراءات خالل عدم ات  

 مخاوفه.

نوع و ،( وجريج لفهم ما حدثNDIA) والوكالة الوطنية للتأمين ضد اإلعاقة CL3 Servicesالشكاوى لدينا مع ب الطاقم الّذي يعنىعمل 

 والتمويل المتاح لتلبية احتياجاته. ،م إلى جريجالدعم المقد  

 .تهما حدث في يوم إصابتناولنا و اه،ثنا معه عن الدعم الذي يتلق  زرنا منزل جريج وتحد  كما و

ه يجب إجراء بعض عم جو أن  . ومع ذلك، أدرك كل من جريج وعامل الد  CL3مته خدمات بالدعم الذي قد   بشكل عام، كان جريج سعيدا  و

، لوضع جو وفريق دعم جريج، بما في ذلك CL3 Servicesالتغييرات للحفاظ على سالمته وضمان عدم إصابته مرة أخرى. لقد عملنا مع 

 ك إلى السيارة.. وشملت هذه التغييرات استخدام لوح منزلق لنقل جريج من كرسيه المتحر  حيّز التنفيذهذه التغييرات 

. CL3 Servicesاه من جو والموظفين اآلخرين في تلق  يالشكوى ستؤثر على الدعم الذي  قلق من أن  يراوده الجريج، كان  معثنا عندما تحدّ و

يمكن أن يثير القلق  -م الخدمة م الرعاية أو عامل الدعم أو مقد  رك أو األسرة أو مقد  تبما في ذلك المش -أي شخص  أوضحنا لجريج أن   ال أنناإ

 حولمعلومات يم له القدوقمنا بت. كما المقدّم ال لتحسين جودة وسالمة الدعممي الخدمات والعم  ركين ومقد  تنا نعمل مع المشوأن  الّذي يراوده 

ن حياته قد حس   NDISتمويل  اها. طمأنت هذه المعلومات جريج الذي قال إن  عه من الخدمات التي يتلق  رك، وما يجب أن يتوق  تقوقه كمشح

 ز استقالليته.بشكل كبير وعز  

حيّز التنفيذ  على وضعها CL3 Servicesيواصل جريج زيارة سقيفة الرجال مع عامل الدعم جو، وهو واثق من أن التغييرات التي ساعدنا 

 تساعد في الحفاظ على سالمته.

 *تم تغيير األسماء وتفاصيل التعريف من أجل الخصوصية.

 

 ونها.اإلعاقة تقديم شكوى بشأن الخدمات التي يتلقا  الّذين يعانون منلألشخاص  يحقا 

 يمكن أن تحدث مشكالت.مع ذلك قصارى جهدهم لتوفير دعم وخدمات عالية الجودة لذوي اإلعاقة، ولكن  NDISيبذل معظم موفري 

https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-i/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-i/
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أي مخاوف يمكن أن يساعد في تحسين الخدمات لك وألشخاص آخرين. لديك الحق في إثارة  ث علنا  التحدّ  - تقديم الشكاوىال بأس من 

 .راض عنهاإذا لم تكن  NDIS ال ذي تقدّمه لك ال دعمالبشأن  تراودك

 ما كان من الممكن إصالحه بشكل أسرع.كلّ  أسرع،ما قلت شيئا كل   -ال تنتظر حتى تصبح األمور خطيرة 

 ركين اآلخرين.تلك وللمش - NDIS ال المشكالت وتحسين جودة وسالمة دعم ال، لحل  سنعمل معك، ومع مقدمي الخدمات والعمّ 

 باستخدام نموذج االتصال بالشكوى تقديم شكوى هنا

 .لك مترجمين فوريين حجز . ويمكنTTY 133 677مكالمة مجانية من الخطوط األرضية( أو ال) 1800 035 544اتصل بنا: 

 .1800 035 544 طلباو (والبكم للصم)خدمة التواصل الوطنيّة  الترحيل الوطنيةخدمة يمكنك أيضا استخدام و

 

 

 

 

 حقوقكب أمور متعلّقة ز علىركّ ي الّذياستمع إلى البودكاست 
"معقول بعنوانفي شراكة مع المدافع عن اإلعاقة الدكتور جورج تالبوروس لتقديم حلقات جديدة من بودكاست  NDISدخلت لجنة 

 وضروري".

واإلجراءات ركين، تتريسي ماكي حول حقوق المش NDISضة الجودة والضمانات في ث الدكتور جورج مع مفو  في حلقة حديثة، يتحد  و

 اإلعاقة.ما يخص معايير فيالرفع المتعلّقة ب، واستراتيجيتنا NDIS ال الشكاوى، ودور لجنةب المتعلّقة

طالبة أبحاث الدكتوراه في  د؟" ، في حلقة تضم  "كيف يبدو الدعم الجي  بعنوان أيضا مع الدكتور جورج لمعالجة موضوع  NDISعملت لجنة 

 ك، كارل طومسون.ل دعمال ترتيبومدير  NDIS من ركتجامعة ال تروب، ميغان توبينغ، ومش

 قناة يوتيوب "معقولة وضرورية".جميع الحلقات على  مشاهدةيمكنك 

 حقك في الحصول على دعم آمن
NDISمدونة قواعد السلوك الخاصة ب بموجب 

  ،
 تتلق اها يجببشأن جودة أو سالمة الرعاية التي  كان مقدم الخدمة أو العامل قلقا  إذا 

 على الفور. ذلك عليه اإلبالغ عن

حّل هذه خاذ إجراء فوري ل، يجب عليهم ات  الّذي يقدّم لك دعمالر على سالمتك أو جودة مشكلة قد تؤث  أّن هناك إذا الحظ العاملون لديك 

 .المشكلة

ك. أو قد يكون الكرسي المتحر   ا  ستخدمم أن تمرّ بحيث يمكنك من مكان الى آخر طاولة  نقلبسيط مثل  األمر كناية عن شيءقد يكون هذا 

 ، مثل فرانشيسكا في الفيديو أدناه.قيادةبالعامل أثناء قيام الإذا لم تشعر باألمان  المثال،على سبيل  - األمر أكثر تعقيدا  

https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-d/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-h/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-k/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-k/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-u/
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أو ما الذي  المشكلة، . يجب أن يسألوا كيف تريد حل  في أمانك ال من أنّ د أوّ بك التأك   يجب على عامل الدعم الخاصّ  الوضع،بغض النظر عن 

 يجعلك تشعر باألمان.

 NDISلجنة إلى  ذلك يمكنهم أيضا اإلبالغ عن  الخاص بك. NDISد المشكلة على الفور، فيجب عليهم إخبار مزو   نوا من حل  إذا لم يتمك  

 .دا  وجي   آمنا   ى دعما  ك تتلقّ د من أنّ والتأك   الموضوع ن من التحقيق فيحتى نتمكّ 

of Conduct: Taking steps to raise and act NDIS Code  –Video: Make it known, make it better 

safety supports (Auslan) on concerns around quality and
موقع بلغتك على  لى هذا الفيديوع ط العيمكنك اال

 .NDISلجنة 

 خدمات للخيارات المستنيرة نومقدمي نأخصائييبقوائم 
، يحتوي موقعنا على قوائم بمقدمي الخدمات مناسبا   NDISض دعم سلوك يعتبره مفوّ  أخصائيأو  NDISد لمساعدتك في العثور على مزو  

 .المسجلين دعم السلوكل أخصائيينو

 باالسم أو الرمز البريدي.عنهم ويمكنك البحث  يوم،كل  ممارسي دعم السلوك المناسبينيتم تحديث قائمة و

ا إذا كانوا مناسبين، أو يمكنك أن عم   ستفسارلال NDISممارسي في القائمة، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى  إذا لم يكن الممارس مدرجا  

 تطلب من الممارس تقديم نسخة من خطاب المالءمة الخاص به.

 تعليق التسجيل أو إذا كان قد تمّ  ا  حاليّ  ال  للتحقق مما إذا كان المزود الذي اخترته مسجّ  المسجلين NDISقائمة موفري البحث في  يمكنك أيضا  

 أو إلغاؤه. الخاص به 

 الذين يمكنك االختيار من بينهم.  األنواع المختلفة من مقدمي الخدماتعلى للتعّرف  DISNبزيارة صفحة الويب الخاصة بلجنة  قمّ 

 

 ث بلغتكخدمات الترجمة للتحدّ 
 االختيار والتحكم واتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم الخاصة. لديهملكي يكون ال يدعم حقوق ذوي اإلعاقة دعم التواصل الفع   إن  

 .المقدّم لك دعمالة لمساعدتك في استخدام الخاص بك مسؤول عن تقديم خدمات الترجمة الفوريّ  NDISد مزوّ 

 لدعمك وجها لوجه أو عبر الهاتف. TIS Nationalمن خالل  NDISل من مموّ  فورييمكنهم حجز مترجم 

 .(AUSLANلغة اإلشارة األسترالية )وهذا يشمل يتحدث لغتك.  شفهيمترجم  ايجادم الخدمة الخاص بك يجب أن يحاول مقدّ 

 صالح. NDISفحص عامل  NDISركين في تأن يكون لدى جميع المترجمين الفوريين الذين يعملون مع المشيجب 

 .اإللكتروني NDISموقع لمزيد من المعلومات حول خدمات الترجمة اللغوية، يرجى زيارة 

 

 السلوكالمتعلّق بدعم الحول  معلومات نشرة

https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-o/
https://youtu.be/kmd6_7uVEGg
https://youtu.be/kmd6_7uVEGg
https://www.ndiscommission.gov.au/resources/language-and-formats/your-language
https://www.ndiscommission.gov.au/resources/language-and-formats/your-language
https://www.ndiscommission.gov.au/resources/language-and-formats/your-language
https://www.ndiscommission.gov.au/find-ndis-behaviour-support-practitioner
https://www.ndiscommission.gov.au/find-ndis-behaviour-support-practitioner
mailto:ndispractitioners@ndiscommission.gov.au
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-n/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-p/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-p/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-x/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-q/
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ص، ومعلومات حول د دعم سلوك متخصّ حول دعم السلوك، بما في ذلك كيفية اختيار مزوّ  نشرات معلوماتخمس  NDISأنشأت لجنة 

 حقوقك وممارساتك التقييدية.

 البسيطة.ومن أجلهم باستخدام اللغة اإلنجليزية  NDISوقد تمت كتابتها مع المشاركين في 

 على الروابط التالية: نشرات المعلوماتيمكنك تنزيل 

 ما هو دعم السلوك اإليجابي .1

 فهم حقوقك .2

 صاختيار مزود دعم سلوك متخصّ  .3

 صد دعم السلوك المتخصّ ما يمكن توقعه من مزوّ  .4

ا ماذا تفعل إذا لم تكن راضي .5  عن مزود دعم السلوك المتخصص الخاص بك. ا

 

 

 COVID-19 الخاّصة ب عزلالفترة بشأن تحديثات 

 وبرنامج اللقاح
 متاح اآلن لجميع الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر. COVID-19لقاح 

األقل، ويوصى أيضا بجرعة رابعة من لية من اللقاح قبل ثالثة أشهر على األوّ  تلقّوا الجرعاتر الجرعات المعززة لألشخاص الذين تتوفّ و

 اللقاح لألشخاص الذين:

 سنة أو أكثر ٥٠يبلغون  .1

 قينفي مرفق لرعاية المسنين أو رعاية المعوّ  ونمقيم .2

 )قد تكون هذه هي الجرعة الخامسة( نقص المناعة الشديد .3

ا  16 يبلغون سّن ال أو .4  الشديد. COVID-19أو إعاقة تزيد من خطر اإلصابة بمرض  مرضياةأو أكثر ويعانون من حالة  عاما

مون الرعاية يقدّ ذين ال الّ ة الناس، ولكن يجب على العمّ لعامّ  COVID-19هناك فترة عزل إلزامية إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية ل  لم تعدّ 

 ام.ة سبعة أيّ لمد  أنفسهم أن يعزلوا  ،اإلعاقة مكان يعنى بذويفي المنزل أو في 

 . 1800 643 787أو االتصال على الرقم  لبوابة اإلعاقةلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

 

 NDISمستقبل لجنة  رسمخطة استراتيجية ل
 تبقيك أنت وحقوقك في صميم ما نقوم به.هي تنا االستراتيجية التي تحدد رؤيتنا للسنوات الخمس القادمة وخط   را  مؤخّ  NDISنشرت لجنة 

ى خدمات عالية الجودة كمستهلكين عل حصولفي ال مالحفاظ على حقوقك ملكة من شأنها أن تضمن مجاالت تأثير رئيسيّ  ثالثز على نحن نركّ 

 مطلعين ومحميين. ومجاالت التأثير هذه هي:

 حقوقك.ما هي ك تعرف د من أنّ نريد التأكّ ومن ضمن ذلك، ث عن حقوق ذوي اإلعاقة، . نريد أن نتحدّ حقوق ذوي اإلعاقة .1

 

https://www.ndiscommission.gov.au/participants/incidents-and-behaviour-support/understanding-behaviour-support-and-restrictive#paragraph-id-5940
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/incidents-and-behaviour-support/understanding-behaviour-support-and-restrictive#paragraph-id-5941
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/incidents-and-behaviour-support/understanding-behaviour-support-and-restrictive#paragraph-id-5953
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/incidents-and-behaviour-support/understanding-behaviour-support-and-restrictive#paragraph-id-5942
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/incidents-and-behaviour-support/understanding-behaviour-support-and-restrictive#paragraph-id-5943
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-a/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-f/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-f/
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رك أن يجد ويستخدم خدمات آمنة وذات نوعية جيدة، وأنك تثق بنا تنريد من كل مش  .يندال جيّ الخدمات والعمّ  يمقدمالتأّكد من أّن  .2

 ة.عاتك واحتياجاتك الشخصيّ وسائل الدعم والخدمات بالمعايير المطلوبة، أو ال تلبي توقّ  رتقيللتحدث عندما ال ت

 

 وآمنة وذات نوعية جيدة. من الدعم والخدمات مناسبةات ركين خيارتالمش  لدىوهذا يعني أنّ  دعم سوق متنوع.  .3

 تجربتهاالمقبلة، بما في ذلك خطط لتنفيذ عملية جديدة لتلقي الشكاوى و 12أهدافنا لألشهر ال  2023-2022خطتنا المؤسسية للفترة د تحدّ و

 .المرعيّة اإلجراء حاليةلتحسين األنظمة ال

 ذي يمكنك قراءته على موقعنا اإللكتروني ة أدائنا خالل العام الماضي، والّ ح بالتفصيل كيفيّ تقريرنا السنوي، الذي يوضّ  را  كما نشرنا مؤخّ 

 .تحقيقههدف المبتغى ويقوده ال ما معاصراا في هدفنا المتمثل في أن نكون منظّ  NDISلجنة  هذه الوثائق هتدعم وتوجّ و

 

 جديدةالسلوك النة قواعد إصالح رعاية المسنين ومدوّ 
مي رعاية تقوم الحكومة األسترالية بإجراء تغييرات لتحسين السالمة والصحة والرفاه ونوعية الحياة لألشخاص الذين يتلقون الدعم من مقدّ 

 المسنين.

مي تي تصف كيف يجب على مقدّ نة(، والّ لرعاية المسنين )المدوّ  نة سلوك جديدة، سيتم إدخال مدوّ كانون األّول/ديسمبر 1اعتبارا من و

 .NDISركين في تالمشاألشخاص ف ومعاملة األشخاص الذين يتلقون خدمات رعاية المسنين، بما في ذلك الخدمات والعمال التصرّ 

ويركز كال القانونين تركيزا قويا على حق الفرد في  .مدونة قواعد السلوك القائمة للخطة الوطنية للتأمين ضد العجزوتستند المدونة إلى 

 الحصول على دعم وخدمات آمنة وعالية الجودة، والثقة في القوى العاملة، والشعور بالحماية.

 في قطاع رعاية المسنين.نة ذي ال يفي بالمدوّ الّ ( صالحيات للتعامل مع السلوك SCACQسيكون للجنة جودة وسالمة رعاية المسنين )

 .NDIS ال ة بها لدعم خدماتنة قواعد السلوك الحالية الخاصّ ( تنظيم وإنفاذ مدوّ NDIS)لجنة  NDISستواصل لجنة الجودة والضمانات 

 ألغراض التسجيل. NDISلب من منشأتك إجراء تدقيق تعيش في مرفق رعاية مسنين سكني، فقد يط NDISفي  ركا  تإذا كنت مش

 

سهل NDISدليل المشاركين في  NDISوضعت لجنة 
القراءة  

 .NDISحول عملية تدقيق  وقائع سهلة القراءةوصحيفة  

  
  

   NDISكيفية االتصال بلجنة 

   NDISكيفية االتصال بلجنة 

   NDISكيفية االتصال بلجنة 

يمكنك االتصال بنا على 
035544 1800

. هذه مكالمة مجانية من الخطوط 

 األرضية. 

https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-z/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-v/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-v/
https://ndiscommission.easyread.com.au/making-your-aged-care-home-better/
https://ndiscommission.easyread.com.au/what-is-an-audit/
https://ndiscommission.easyread.com.au/what-is-an-audit/


 

 

 

 NDIS Quality and Safeguards Commission 8 

مساء  5:00صباحا حتى الساعة  9:00صال لدينا مفتوح من الساعة مركز االتّ 

مساء في اإلقليم الشمالي( من  4:30صباحا إلى الساعة  9:00)من الساعة 

 االثنين إلى الجمعة، باستثناء أيام العطل الرسمية.

بريد إلكتروني من ذلك، يمكنك إرسال  بدال  

contactcentre@ndiscommission.gov.au 

 طرق تقديم شكوى

 إذا كنت ترغب في تقديم شكوى إلينا، يمكنك:

)مكالمة مجانية من الخطوط األرضية( أو 1800 035 544 تصل بالرقم اال

TTY 133 677 ن لكمترجمين فوريي. ويمكن ترتيب. 

خستخدم اا
دمة التواصل
الخاّصة ب الوطنية 

ال
 اتصل بوصّم والبكم  

 1800

544 035
  

نأكمل 
موذج تقديم ا

 عبر اإلنترنت. لشكوى

  

 شكرا للقراءة!

على  NDISالنشرة اإلخبارية للمشاركين في لجنة يمكنك العثور على األعداد السابقة من 

   موقعنا.

  

 . هذه مكالمة مجانية من الخطوط األرضية. 1800 035 544يمكنك االتصال بنا على 

مساء )من  5:00صباحا حتى الساعة  9:00مركز االتصال لدينا مفتوح من الساعة 

مساء في اإلقليم الشمالي( من االثنين إلى الجمعة،  4:30صباحا إلى الساعة  9:00الساعة 

 باستثناء أيام العطل الرسمية.

بريد إلكتروني بدال من ذلك ، يمكنك إرسال 

tre@ndiscommission.gov.aucontactcen 

 طرق تقديم شكوى

 إذا كنت ترغب في تقديم شكوى إلينا، يمكنك:

mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au
mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au
mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-e/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-s/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-g/
mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au
mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au
mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au
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 TTY 133)مكالمة مجانية من الخطوط األرضية( أو  544 035 1800اتصل بالرقم 

 . ويمكن ترتيب مترجمين فوريين.677

واطلب  خدمة الترحيل الوطنيةاستخدم 
544
 035 

800
1 . 

 ت.عبر اإلنترن نموذج االتصال بالشكوىأكمل 

  

 شكرا للقراءة!

   على موقعنا. NDISالنشرة اإلخبارية للمشاركين في لجنة يمكنك العثور على األعداد السابقة من 

  

 . هذه مكالمة مجانية من الخطوط األرضية. 544 035 1800يمكنك االتصال بنا على 

مساء )من  5:00صباحا حتى الساعة  9:00مركز االتصال لدينا مفتوح من الساعة 

مساء في اإلقليم الشمالي( من االثنين إلى الجمعة،  4:30صباحا إلى الساعة  9:00الساعة 

 باستثناء أيام العطل الرسمية.

بريد إلكتروني بدال من ذلك ، يمكنك إرسال 

contactcentre@ndiscommission.gov.au 

 طرق تقديم شكوى

 إذا كنت ترغب في تقديم شكوى إلينا، يمكنك:

اتصل بالرقم 
544 035 800

 TTY 133)مكالمة مجانية من الخطوط األرضية( أو  1

ح. ويمكن 677
جز

 فوريينمترجمين 
لك
. 

خاستخدم 
دمة التواصل
بالخاّصة  الوطنية 

ال
عالبكم وصّم 

لى الرقم
 

544 035 1800
  

  

نأكمل 
موذج تقديم
 عبر اإلنترنت. لشكوىا 

  

 شكرا للقراءة!

   على موقعنا. NDISالنشرة اإلخبارية للمشاركين في لجنة يمكنك العثور على األعداد السابقة من 

  

 

https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-e/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-e/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-s/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-s/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-g/
mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au
mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au
mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-e/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-s/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-g/
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   NDISكيفية االتصال بلجنة 

 . هذه مكالمة مجانية من الخطوط األرضية. 1800 035 544يمكنك االتصال بنا على 

صباحا إلى الساعة  9:00مساء )من الساعة  5:00صباحا حتى الساعة  9:00االتصال لدينا مفتوح من الساعة مركز 

 مساء في اإلقليم الشمالي( من االثنين إلى الجمعة، باستثناء أيام العطل الرسمية. 4:30

 contactcentre@ndiscommission.gov.auبريد إلكتروني من ذلك، يمكنك إرسال  بدال  

 طرق تقديم شكوى

 إذا كنت ترغب في تقديم شكوى إلينا، يمكنك:

 035 544اتصل بالرقم 
1800
مترجمين  حجز. ويمكن TTY 133 677)مكالمة مجانية من الخطوط األرضية( أو  

 .لك فوريين

خاستخدم 
دمة التواصل
بالخاّصة  الوطنية 

ال
 اتصل بوالبكم و صمّ  

544 035 1800
  

نأكمل 
تقديم اموذج 

 عبر اإلنترنت. لشكوى

  

 شكرا للقراءة!

   على موقعنا. NDISالنشرة اإلخبارية للمشاركين في لجنة يمكنك العثور على األعداد السابقة من 

  

 

mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-e/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-s/
https://ndisqualityandsafeguardscommission.cmail20.com/t/t-i-ahdvyd-l-g/

