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 أصحاب المصلحة العامة( ) NDIS ين فيعاملال خلفية فحص

 ولماذا هو مهم.  NDISفي  خلفية العاملين فحص هو  ما العامة رقة الحقائق هذه ألصحاب المصلحة تشرح و 

 NDIS بالضمان الخاص إطار عمل الجودة و

ر اإلطار  عمل(. يوف  ال)إطار   NDIS، وافقت جميع الحكومات األسترالية على إطار عمل الجودة والضمان الخاص ب 2016في عام 
، مع ضمان وجود  ملممارسة االختيار والتحك   NDISنهًجا متسقًا على المستوى الوطني للمساعدة في تمكين ودعم المشاركين في 

دملالتوقعات ل سبة. كما أنه يحدد الضمانات المنا  وموظفيهم لتقديم دعم عالي الجودة.   ني زو 
 

العاملين في   خلفية  فحص يشكل  ومتسقة وطنياً.  ال لعاملينا خلفية  بعملية فحص  لمقاطعات، التزمت جميع الواليات واكجزء من اإلطار
NDIS ا  للبرنامج الوطني للتأمين ضد لضمانالجديد جزًءا من إطار الجودة وا( إلعاقةNDIS .) 

 NDISخلفية العاملين في  فحصما هو 

التي تعمل   العاملين( الترتيبات المختلفة خلفية  فحص ) NDISالعاملين في   خلفية  فحص ستبدل ، ي  2021فبراير شباط/ 1اعتباًرا من 
ها على تقييمتم  المشاركين في أدوار  عاملين، مع وضع حد أدنى من المعايير الوطنية التي يجب على جميع المقاطعةفي كل والية أو 

، على سبيل المثال قد  الحاالت متطلبات إضافية في بعض   لمقاطعات بعض الواليات وا لدى قد تظلو الوفاء بها.  خطًرا  أنها تشك ل
لفية  ختوجد التزامات أو قيود إضافية فيما يتعلق بفحص  يحتاج األشخاص الذين يعملون مع األطفال إلى إجراء فحص إضافي. 

دين في  NDIS العاملين في  .كوينزالندللمزو 

ل خطراً  كان الشخص الذي يعمل أو يسعى للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة يشك  إذا  حول ما هو تقييم العاملين  خلفية  فحصإن 
 .نة مع األشخاص ذوي اإلعاقة في أدوار معي   ن العملعأو استبعاده  التصريح له  قد تم  سيحدد ما إذا كان الشخص  وعليهم. 

  الشخص  ايتقدم فيه التي لمقاطعة ( في الوالية أو اWSU)  لعاملينا خلفية  بل وحدة فحص من ق  العاملين  خلفية  فحصإجراء  سيتم  
 . ن العملعاستبعاده  تم   أو تم  التصريح لهقد أيًضا ما إذا    WSUتقرر و. بطلب

دييُطلب من  " أي دور   في  التصريح لهم الذين تم   العاملينالمسجلين إشراك  NDIS مزو 
ً
ل خطرا

ّ
 يشك

ً
 . "تّم تقييمه عىل أنه دورا

هو واحد فقط من مجموعة من االستراتيجيات التي تعمل معًا لتقليل خطر إلحاق الضرر باألشخاص ذوي   العاملين خلفية  فحصإن 
دي يجب على مواإلعاقة.  أيًضا تنفيذ سياسات وإجراءات وممارسات إضافية تساعد في تحديد وتقليل مخاطر الضرر   NDIS زو 

لمعاملة أو اإلهمال أو  التنظيمية اإليجابية التي ال تتسامح مع سوء االذي يلحق باألشخاص ذوي اإلعاقة. وتشمل هذه تعزيز الثقافات 
 ؛ والحفاظ على التركيز على التعليم والتدريب. ن جودة التوظيف واالختيار والفرز؛ ضمااالستغالل

 

 ؟خلفية العاملين  فحصماذا سيفعل 

 خلفية العاملين سوف:  فحص 

دي واالختيار والفرز لمكون أداة مهمة في عمليات التوظيف  ي  • ساعد في المراجعة المستمرة لمدى مالءمة  ي ، وNDIS زو 
 العاملين 

الذين يقدمون لهم الدعم والخدمات   لعاملينم الذاتي للمشاركين من خالل منحهم خيار مطالبة ازيادة االختيار والتحك   •
 قبل إشراكهم   NDIS ين في لالعام خلفية  بالحصول على تصريح فحص

تم  تقييمها على أنها تشك ل  بالعمل في أدوار  NDIS العاملين في  خلفية الحاصلين على تصريح فحص ملين لعاالسماح ل •
دي مع خطًرا   عبر أستراليا مقاطعةالمسجلين في أي والية أو  NDIS مزو 

 .NDISللمشاركين في  NDISالمساعدة في تحسين جودة وسالمة دعم  •

 ؟NDISين في العامل  خلفية ما هي مدة صالحية تصريح فحص

الشرطة وغيرها من المعلومات ذات   تجاهللمراقبة المستمرة  NDIS العاملين في  خلفية  الذين لديهم تصريح فحص لونمايخضع الع
 الصلة. 

للجودة   NDIS مفوضيةأو  WSU  إذا تلقت NDISالعاملين في  خلفية  هذا يعني أنه يمكن إعادة تقييم حالة تصريح فحصو
،  إذا حدث هذاوألشخاص ذوي اإلعاقة. خطًرا على ا يشك لون مثة تشير إلى أنهمعلومات جديدة أو محد  ( NDIS )مفوضية والضمان 
  العاملين في قبل انتهاء صالحية تصريح فحص  NDIS  العاملين في خلفية   استبعادهم من الحصول على تصريح فحص فقد يتم  

NDIS  .الحالي 

http://workerscreening.communities.qld.gov.au/
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
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 ( سنوات. 5كل خمس )  NDISالعاملين في  خلفية يح فحص تنتهي صالحية تصار

 العاملين؟ خلفية فحصمتى سيبدأ 

في  العاملين  خلفية فحص   ةالشمالي  المقاطعةبدأ ت . سةالشمالي  المقاطعة، باستثناء 2021فبراير شباط/  1في العاملين  لفية خ فحص يبدأ 
 . 2021يوليو تموز/ 1موعد أقصاه 

 معلومات إضافية 

 التشريع 
 2018( لعام العاملير   خلفية  فحص   –)معايير الممارسة   NDISقواعد   •

  .2013 قانون البرنامج الوطني للتأمين ضد اإلعاقة لعام  •

  NDISموقع مفوضية 
 المصطلحات المستخدمة في صحيفة الحقائق هذه.  مسرد •
 .العمل   متطلبات معلومات عامة حول  •

ي  خلفية  فحص علومات حولم •
 
 .المسجلير   NDISلمزّودي  NDISالعاملير  ف

ات الجودة الخاصة ب     NDIS  معايير الممارسة ومؤشر

 

  

https://www.legislation.gov.au/Details/F2020C01138
https://www.legislation.gov.au/Details/F2020C01138
https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00392
https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00392
https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00392
https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00392
https://www.ndiscommission.gov.au/about/ndis-worker-screening-check#gloss
https://www.ndiscommission.gov.au/workers/worker-screening-workers
https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening
https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening
https://www.ndiscommission.gov.au/document/986
https://www.ndiscommission.gov.au/document/986

