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النقاط الرئيسة:



إذا كنت تبلغ من العمر  65عاما ً فما فوق ،لست مؤهالً للحصول على برنامج األعاقة الوطني
).(NDIS ،National Disability Insurance Scheme
إذا كنت تبلغ من العمر  65عاما ً فما فوق ،وتتلقى حاليا ً أنواع ّ
الدعم لألعاقة سوف لن تخسر .ستستمر
بتلقي أنواع ّ
الدعم التي تحقق نفس النتائج التي تتلقاها في الوقت الحاضر.

يشرح مجلد الحقائق هذا عن ماذا يعني الـ  NDISلألفراد ذوي األعاقة البالغون من العمر  65عاما ً وفما فوق.

الدعم التي أتلقاها إذا بلغت من العمر  65عاما ً أوفما فوق عندما يتم تطبيق
ماذا يحدث ألنواع ّ
الـ NDIS؟
وكالة تأمين األعاقة الوطني ( (NDIA ،National Disability Insurance Agencyهي وكالة مسؤولة
عن تحديد استحقاقية الفرد لبرنامج الـ  .NDISلكي تصبح من المشاركين ضمن برنامج الـ  ،NDISيجب أن
تلبي متطلبات الحصول والمتعلقة باإلقامة واألعاقة أو التدخل المبكر و أن تكون تحت سن  65عاما ً عندما تدخل
في الـ .NDIS
تقوم والية  NSWبالعمل عن كثب مع الكومنويلث لصياغة الترتيبات العملية لالنتقال والمتعلقة باستمرارية الدعم
) (CoSبشكل نهائي.
نتوقع أن يتم طرح برنامج  CoSفي مناطق الـ Nepean Blue ،Hunter New England
 Mountainsوجنوب  NSWمن  1كانون األول  2016وسيتم تنفيذه بشكل تام في جميع أنحاء والية NSW
بتاريخ  1تموز .2018
بشكل طبيعي.
ال يتطلب منك أن تقوم بأي شئ في هذه المرحلة وسوف تستمر الخدمات
ٍ
الشئ المهم بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقة والذين يبلغون من العمر  65عاما ً فما فوق هو أن يعلموا إذا كانوا يتلقون
حاليا ً أنواع دعم خاصة لألعاقة فسوف لن يخسروا .سيستمروا بتلقي أنواع الدعم التي تحقق نفس النتائج

التي يتلقونها في الوقت الحاضر.
إذا كنت تبلغ من العمر  65عاما ً فما فوق ،وال تتلقى حاليا ً دعم لألعاقة المتخصصة ،أو تم تشخيصك باألعاقة بعد
ً
عاما ،فسوف تتلقى دعم من نظام رعاية ُ
المسنين التابع للكومنويلث.
عمر الـ 65
ماذا يحدث إذا بلغت  65عاما ً بعد أن أصبحت من المشاركين في الـ NDIS؟
ً
خيارا .تستطيع أن تستمر بتلقي أنواع
إذا بلغت  65عاما ً بعد أن أصبحت من المشاركين بالـ  NDISسيكون لك
دعم األعاقة من خالل الـ  NDISأو تلقي أنواع الدعم عبر نظام رعاية ُ
المسنين التابع للكومنويلث.

ماذا يحدث ألنواع الدعم التي أتلقاها إذا أخترت أن أستمر كمشارك في الـ  NDISبعد أن بلغت 65
ً
عاما؟
ً
عاما.
ال شئ .ستستمر أنواع الدعم التي تتلقاها كما كانت قبل بلوغك 65

 Arabicالعربية
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أين أستطيع الحصول على المزيد من المعلومات؟
للحصول على المزيد من المعلومات ،اتصل بوزارة الصحة ( )Department of Healthعلى عنوان
البريد األلكتروني .CommonwealthCoS@health.gov.au
تستطيع أيضا ً التحدث إلى ّ
مقدم الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.
بإمكان ّ
مقدمي الخدمات االتصال بـمدير التعاقد التابع لـ  FACSالمحلي أو ارسال بريد ألكتروني مباشر
للكومنويلث على .CommonwealthCoS@health.gov.au
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