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إلى  ذوو اإلدارة الذاتية NDISما يحتاج المشاركون في : NDIS ين فيعاملال خلفية فحص

  معرفته

باستثناء المقاطعات في جميع الواليات و 2021فبراير شباط/ 1العاملين( في  خلفية فحص )  NDISالعاملين في  خلفية فحص سيبدأ 
 . ة الشمالي  المقاطعة 

 . 2021يوليو تموز/ 1في موعد أقصاه  ة الشمالي  لمقاطعة العاملين في ا خلفية فحص سيبدأ 

 . م مفيًدا لكالعاملين  خلفية  فحصوكيف سيكون   العاملين، خلفية  فحصو ه ما هذه  تشرح ورقة الحقائق

 . على موقعنا قائمة المصطلحات التي نستخدمها، لدينا على فهم بعض  ملمساعدتك

 ؟عاملينال خلفية ما هو فحص

إلضرار  لمن أنهم ال يشكلون خطًرا كبيًرا للمساعدة في التأكد  NDISفي  خلفية العاملين للتحقّق منهو طريقة املين الع خلفية  فحص 
 باألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعملون معهم عن قرب. 

 ين؟عاملال خلفية فحصما هو 

توظيفه للعمل في أدوار معينة عالية   يتمّ   NDISفي العاملين ألي عامل خلفية   فحص، سيتم استخدام 2021فبراير شباط/ 1اعتباًرا من 
 (. الخطورة )أدوار معينة

 .المقاطعات بنفس الطريقة في جميع الواليات و NDIS العاملين في خلفية  فحص ، سيتمّ هذا يعني أنه بمرور الوقت

العمل في أدوار معينة مع  ن عقد تّمت المصادقة عليه لعدم وجود موانع أو استبعاده كان الشخص العاملين ما إذا   خلفية  فحص سيحدد  
 .األشخاص ذوي اإلعاقة 

.  بطلب  الشخص  ايتقدم فيه التيالمقاطعة في الوالية أو  (WSU) العاملين خلفية  العاملين من قبل وحدة فحص  خلفية  فحصإجراء  سيتمّ 
 المزّودين. يُطلب من استبعاده إذا تمّ  أو  المصادقة عليه لعدم وجود موانع تأيًضا قراًرا بشأن ما إذا كان الشخص قد تمّ   WSU تتخذ

 .في أدوار معينة لعدم وجود موانع متّمت المصادقة عليهالذين  العاملينالمسجلين التأكد من أنهم يشركون فقط 

المسجلين بها لتقليل مخاطر الضرر   NDIS زّودي هو واحد فقط من مجموعة من المتطلبات التي يتعين على م العاملين خلفية  فحص 
 ألشخاص ذوي اإلعاقة. ل

 ؟ين عامل ال  خلفية فحصمن الذي يحتاج إلى 

.  NDIS للعاملين في  لمقاطعةالوالية وا  في  فحص العمليات جميع العاملين محل   خلفية  فحص ، سيحل  2021فبراير شباط/ 1اعتباًرا من 
أدوار  المسجلين في  NDISي زّودمتوظيفهم من قبل  في أستراليا الذين تمّ  NDISفحص جميع العاملين في  هذا يعني أنه في النهاية سيتمّ 

 باستخدام نفس المعايير.  معّينة
 هذه هي األدوار التي: 

 األشخاص ذوي اإلعاقة مباشر مع اتصال لديها  •

 لمؤسسة القرارات في ا تتخذ •

عم  بد   العثور على قائمة م. يمكنكNDIS. هذا ال ينطبق على جميع خدمات ودعم NDISر بعض أنواع دعم أو خدمات  توف •
 (. NDISللجودة والضمانات )مفوضية  NDISقع العاملين على مو  خلفية  حيث يجب فحص  NDISوخدمات 

 . NDIS العاملين في  خلفية  المسجلون إلى التأكد من أن العاملين في أدوار معينة لديهم تصريح فحص  NDIS زّودو يحتاج م

 ؟WSUذا ستفعل ام

العاملين لمعرفة ما إذا كانوا   خلفية فحص في السجل الجنائي وتاريخ العمل لألشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على  WSUستنظر 
قرارات بشأن    WSU. ستتخذ NDISقد ارتكبوا جرائم معينة أو فعلوا أشياء أخرى تعني أنه ال ينبغي عليهم العمل مع المشاركين في 

 العاملين.  خلفية  فحصطلبات  

  العاملين في خلفية  ، فسيحصل هذا الشخص على تصريح فحصNDISأنه يمكن ألي شخص العمل مع المشاركين في  WSUإذا قررت 
NDIS إذا قررت .WSU  أن الشخص ال ينبغي أن يعمل مع المشاركين فيNDIS فحص ستبعاد من  إعطاؤهم ا ، فسيتمّ في أدوار معينة  

 . NDIS في العاملين  خلفية
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  ؟ NDISالعاملين في  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. 

معلومات جديدة أو   NDIS مفوضية أو  WSU  إذا تلقت NDISالعاملين في  خلفية  هذا يعني أنه يمكن إعادة تقييم حالة تصريح فحصو
استبعادهم من الحصول على تصريح فحص   ، فقد يتمّ ألشخاص ذوي اإلعاقة. إذا حدث هذال خطًرا على اثة تشير إلى أنها تشكّ محدّ 

 الحالي.  NDIS العاملين في  خلفية  قبل انتهاء صالحية تصريح فحص  NDIS العاملين في

 ( سنوات. 5كل خمس )  NDISين في العامل خلفية تنتهي صالحية تصاريح فحص 

   ؟ ين عامل ال خلفية فحصللتقدم بطلب للحصول على  NDISمتى يحتاج العاملين في 

  1)أو في موعد ال يتجاوز  2021شباط/فبراير  1ساري المفعول قبل الوالية أو المقاطعة  منمقبول فحص  بالفعل   العاملينإذا كان لدى 
التي تسمح بها حكومة الوالية أو  في المقاطعة الشمالية(، فيمكنهم استخدامه حتى انتهاء صالحيته أو للفترة الزمنية  2021تموز/يوليو 

 . المقاطعة 

أو  مقبول  فحص على إما المسجلين في أدوار معينة  NDIS ّوديمز المعينون من قبل  العاملون، سيحصل هذا يعني أنه لفترة من الوقت
 . NDIS  العاملين في  خلفية تصريح فحص 

، إذا أراد  المقبول صالًحا. بعد ذلك الوقت الفحص ، أو عندما تنتهي الفترة الزمنية، لن يكون هذا المقبول الفحص عندما تنتهي صالحية 
  خلفية   ، فسيتعين عليهم الحصول على تصريح فحصالمسجل NDISد االستمرار في العمل في أدوار معينة مع مزوّ  العاملونهؤالء 

 . NDIS العاملين في

  NDIS مزّوديالمستخدمين من قبل  العاملين، يجب أن يكون لدى جميع المقبولة غير صالحة الفحوصات ، عندما تصبح جميع في النهاية
 . NDIS العاملين في خلفية  تصريح فحص المسجلين في أدوار معينة

، يجب  (ةالشمالي  المقاطعةجاهزة في   WSUأو اليوم الذي تكون فيه  2021يوليو تموز/ 1)أو من   2021فبراير شباط/ 1اعتباًرا من 
  NDIS العاملين في  خلفية  تقدم بطلب للحصول على تصريح فحصالمسجلين ال NDIS زّوديالجدد في أدوار معينة مع م العاملينعلى 

 . ساري المفعول مقبول  فحص أو يحملون  ، ًداإذا لم يكن لديهم بالفعل واح

 العاملين؟ خلفية فحصغير المسجلين إلى   NDISالتابعون لمزّودي   NDISهل يحتاج العاملون في 

 اختيار:  م، فيمكنكمالخاصة بك  NDISغير مسجلين لبعض أو كل خطة  زّودينم ونتستخدم مإذا كنت 

  خلفية  أو تصريح فحص المفعول ساري الوالية أو المقاطعة   منمقبول  فحص ما إذا كان لديه  م من العامل أن يخبرك الطلب  •
 NDIS العاملين في

 NDIS العاملين في خلفية  فحصالحصول على تصريح الخاص بكم طلب من العامل لا •

 . NDIS العاملين في خلفية  مقبول صالح أو تصريح فحص  فحص ي خدمات غير مسجلين إذا لم يكن لديهم زّودعدم استخدام م  •

 (. فرديون( )تجار ABNالذين لديهم رقم عمل أسترالي ) العاملينيشمل ذلك 

التي يقدمها عامل مع   NDISفقط الحصول على دعم وخدمات   ون تريد مأنك الخاص بكمالخدمة غير المسجل  مزّود أيًضا إخبار  ميمكنك
 . NDIS العاملين في خلفية فحص أو تصريح  لمقاطعة أو ا الوالية  من صالح  فحص 

  أشياء مهمة يجب تذكرها 

مقبول أو  فحص أن يكون لدى العاملين لديهم  فيجب، المسجل NDISد من مزوّ    NDISدعًما أو خدمات معّينة من   مإذا تلقيت  •
 . والسكن المتخصص لإلعاقة . هذا هو القانون. وهذا يشمل خدمات دعم السلوك ، NDIS  العاملين في  خلفية تصريح فحص 

مقبول أو   فحص أن يكون لديه   فيجب، معيّن دور في مسجل   NDISد موظفًا لدى مزوّ  مالخاص بك  NDISإذا كان موظف  •
 . NDIS  العاملين في  خلفية تصريح فحص 

، فلن يحتاج إلى  في مكانه  المفعولساري الوالية أو المقاطعة   منمقبول  فحصبالفعل  مالخاص بك NDISإذا كان لدى عامل  •
  المقاطعةفي   2021يوليو تموز/ 1)أو من  2021فبراير شباط/ 1على الفور من  العاملين خلفية  فحص الحصول على 

 (. ةالشمالي 

  من فحصمقبول أو   فحص غير المسجلين والعاملين لديهم إلى   NDIS زّودو، فلن يحتاج مالخاصة مخطتك ونتدير مإذا كنت  •
 . منهم الحصول على واحد  ون تريد  م إال إذا كنتلعاملين ا خلفية
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