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الملخص:
مجلد الحقائق هذا مخصص لألفراد ذوي اإلعاقة ممن يخططون للدخول إلى  NDISكمشاركين.
يُقدّم معلومات عما يمكن توقعه في الخطة األولى وكيفية االستعداد للقاء التخطيط األول.

ما هي الخطة األولى؟

عملية الخطة األولى ُتمكن عدد كبير من المشاركين الدخول إلى البرنامج في وقت قصير وفي الوقت نفسه
ضمان بقائك كمشارك في الـ  ،NDISمحور عملية التخطيط.

خطتك األولى كمشارك في برنامج تأمين اإلعاقة الوطني
( (NDIS ،National Disability Insurance Schemeستوفر أنواع الدعم والمساعدة
التي تحتاجها األن ومن ضمنها أية أنواع الدعم األضافية التي لم تلبي احتياجاتك وأهدافك.

هل سيخبرني أحد عندما يأتي دوري لوضع خطتي األولى؟
نعم .عندما يأتي دورك للتنقل إلى  ،NDISسيقوم ممثل عن  NDISباالتصال بك وبعائلتك أو بمقدّم الرعاية
عن طريق الهاتف أو رسالة لتأكيد استحقاقك للبرنامج والترتيب لإلجتماع لمناقشة خطتك.

ماذا علي أن أعمل لالستعداد لخطتي األولى؟
قبل أن تحضر اجتماعك األول ،يتوجب عليك أن تجمع المعلومات التي ستأخذها معك .وهذه المعلومات قد
تحتوي على تقارير ،تقييّمات أو أ ُ
ي شئ أخر سيساعدك على تطوير خطتك .إذا ما كان لديك خطة حاليا فعليك
أن تأخذها معك أيضا.
باإلضافة إلى هذا إذا كنت حاليا تتلقى أنواع دعم اإلعاقة من حكومة  ،NSWسوف تتلقى ملف الزبون والذي
سيحتوي على تقاريرك األخيرة ومعلومات لك لتأخذها معك إلى اإلجتماع.
إذا كنت ال تتلقى أنواع دعم إعاقة متخصصة حاليا من حكومة نيو ساوث ويلز ،سوف تسنح لك فرصة
للحصول على خدمات البرنامج عندما يبدأ في منطقتك المحلية إذا كنت بحاجة ملحة وليس لديك دعم في الوقت
الحاضر.

كيف أستطيع الحصول على خدمات برنامج الـ NDIS؟
للحصول على خدمات برنامج الـ  NDISتحتاج أن تستوفي متطلبات الـ  ،NDISوالتي ت ُم وضعها من قبل
وكالة الـ .NDIA
سوف يشمل هذا أن تقوم بإكمال طلب الحصول على الخدمة عندما تصبح خدمات الـ  NDISمتاحا في
منطقتك وتقديمه إلى وكالة الـ NDIA
إذا كنت مؤهل للحصول على خدمات برنامج الـ  NDISفسوف تحتاج أن تقوم بالترتيبات للقاء بـ مخطط
الدعم .سيقوم مخطط الدعم بالعمل معك ويناقش أهدافك وتطلعاتك وأنواع الدعم المطلوبة لتحقيقها.

للمزيد من المعلومات عن  ،NDISقم بزيارة ndis.nsw.gov.au
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كيف أحضر لبرنامج الـ NDIS؟
هناك أربعة خطوات تالية بسيطة لألفراد من ذوي اإلعاقة ممن يكونون مؤهلين للحصول على خدمات
الـ :NDIS
.1
.2
.3
.4

تأكد عن متى سيكون الـ  NDISمتوفرا في منطقتك المحلية عن طريق موقع الشبكة التابع لـ
 NDISفي والية نيو ساوث ويلز www.ndis.nsw.gov.au
تأكد من استحقاقك عن طريق موقع الشبكة الوطني التابع لـ NDIS www.ndis.gov.au
قم بزيارة موقع الشبكة التابع لـ  My Choice Mattersعلى
 www.mychoicematters.org.auأو تحدث إلى فرد من العائلة أو مُقدّم رعاية للمساعدة في
تحديد أهدافك.
عندما يحين الوقت لتطبيق برنامج الـ  NDISفي منطقتك المحلية ،قم باالتصال بوكالة  NDIAعلى
موقع الشبكة  www.ndis.gov.auأو اتصل على الرقم .1800 800 110
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