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 إلى معرفته NDIS العاملون في: ما يحتاج NDIS ين فيعاملال خلفية فحص

للحصول  بطلب ، وكيفية التقدم ، وكيف يعملNDISالعاملين في  خلفية  فحص و  ه  ما NDISتشرح ورقة الحقائق هذه للعاملين في 

 .عاملينال خلفية فحص كما يتضمن تفاصيل االتصال الخاصة بوحدات   عليه،

 ؟NDISفي  ينالعامل خلفية فحصما هو 

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

، على سبيل المثال قد  الحاالت متطلبات إضافية في بعض   لمقاطعات بعض الواليات وا لدى قد تظلو الوفاء بها.  ا خطرً  أنها تشّكل
 إضافي.  فحص يحتاج األشخاص الذين يعملون مع األطفال إلى إجراء 

ل خطراً  إذا كان الشخص الذي يعمل أو يسعى للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة يشكّ  حول ما هو تقييم العاملين  خلفية  فحصإن 
 نة مع األشخاص ذوي اإلعاقة. ن العمل في أدوار معّي عأو استبعاده  تّم التصريح له سيحدد ما إذا كان الشخص قد وعليهم. 

الذي يتقدم فيه الشخص.   لمقاطعة ( في الوالية أو اWSU)  لعاملينا خلفية  فحص بل وحدة  من ق  العاملين  خلفية  فحصإجراء  سيتمّ 
 أو استبعاده.  التصريح له  تمّ أيًضا ما إذا كان الشخص قد   WSUتقرر و

  تّم تقييمه عىل أنه"  أي دور   في التصريح لهمتّم الذين  العاملين فقط  المسجلين إشراك NDIS مزّودي يُطلب من و
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 العاملين؟ خلفية فحصمتى سيبدأ 

في  العاملين  خلفية فحص   ةالشمالي  المقاطعة بدأ ت سو. ةالشمالي  المقاطعة، باستثناء 2021فبراير شباط/  1في العاملين  خلفية  فحص يبدأ 
 . 2021يوليو تموز/ 1موعد أقصاه 

مطالبين بالتأكد  NDISالمسجلين الذين يقدمون الدعم والخدمات للمشاركين في  NDIS مزّودو، كان العاملين  خلفية  فحصقبل بدء 
ي يعمل فيه  ت ال المقاطعةللوالية أو  الخلفية فحص متطلبات   يستوفون خطر  ها على أنها تشّكلتقييمتّم  أدوار في  العاملين لديهممن أن 
  المقاطعة أو التي تنطبق على الوالية  الترتيبات االنتقالية والخاصة  عندما يفي بمتطلبات  مقبول فحصيحصل الشخص على  والعامل.  

 لألشخاص ذوي اإلعاقة.  NDISدعم وخدمات  افيه وني يقدمت ال

  خلفية  فحصلفترة من الوقت بعد بدء  مقاطعة إصدارها مسبقًا داخل كل والية أو  المقبولة التي تمّ  بالفحوصاتاالعتراف سيستمر 
  خلفية فحص بعد بدء   مقاطعة المقبولة في كل والية و بالفحوص ر مزيد من المعلومات حول الفترات الزمنية لالعتراف . يتوفّ العاملين
 (. NDISللجودة والضمانات )مفوضية  NDIS مفوضية على موقعالعاملين 

 

 ؟NDISالعاملين في  فحص خلفية تصريح  ما هي مدة صالحية

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

معلومات   NDIS مفوضيةأو  WSU  إذا تلقت NDISالعاملين في  خلفية  هذا يعني أنه يمكن إعادة تقييم حالة تصريح فحصو
استبعادهم من الحصول على   ، فقد يتمّ ألشخاص ذوي اإلعاقة. إذا حدث هذاعلى اخطًرا  يشّكلون مأنهثة تشير إلى جديدة أو محدّ 
 . الخاص بهم الحالي  NDIS العاملين في  خلفية  قبل انتهاء صالحية تصريح فحص NDIS  العاملين في  خلفية تصريح فحص 

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

 ؟NDISالعاملين في   خلفية الحصول على تصريح فحصهل أحتاج إلى  

  مإذا كنت  NDIS العاملين في  خلفية  والحصول على تصريح فحص العاملين  خلفية  فحصإلى التقدم للحصول على  ونقد تحتاج 
 و:  خطًرا ه على أنه يشّكل تقييمتّم  مسجل في دور  NDIS مزّودلدى  ونتعمل

دعم   افيه  ونالذي تقدم المقاطعة ، انتهت صالحيته( في الوالية أو سبيل المثالالمقبول صالًحا )على  الفحص لم يعد  •
 أو ، NDISوخدمات 

ً   ونال تحمل •  . NDIS العاملين في خلفية  مقبوالً أو تصريح فحص فحصا

 خطًرا هو الدور الذي:  ه على أنه يشّكل تقييمتّم دور إن 

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/interimarrangements
https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening/interimarrangements
https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening/interimarrangements
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 لألشخاص ذوي اإلعاقة. أو  لخدمات ودعم محّدد  ينطوي على تقديم مباشر   •

. وهذا يشمل  مكجزء طبيعي من واجباتك أكثر من اتصال عرضي مع األشخاص ذوي اإلعاقة ه من المحتمل أن يكون لدي  •
شخاص ذوي اإلعاقة في ظروف  الكتابي واإللكتروني مع األالتواصل الشفهي و ؛ ؛ االتصال وجها لوجهاالتصال الجسدي

 ؛ أو مختلفة

د  منصبًا تنفيذيًا أو إدارة عليا أو منصبًا في صنع القرار لمزوّ  ونعلى سبيل المثال، إذا كنتم تشغل - شخصي رئيسي دور  •
NDIS  أ من  11مسجل بما في ذلك كعضو في مجلس اإلدارة. التعريف الكامل للموظفين الرئيسيين موجود في القسم  

 . 2013 قانون البرنامج الوطني للتأمين ضد اإلعاقة لعام

 في مؤسستهم.  التي تم تقييمها على أنها تشّكل خطًرا دوار األالمسجلون مسؤولون عن تحديد  NDIS زّودوم

بالحصول على   ينمطالب  وا، فلن تكون تقييمه على أنه يشّكل خطًرا تمّ ، ولكن ليس في دور مسجل NDISد تعمل لدى مزوّ  مإذا كنت 
ختار أن  ي بطريقة أخرى قد  شرككمأو يُ  يُوظفكم الذي  المسجل  NDIS مزّود ، فإن . ومع ذلكNDIS العاملين في تصريح فحص 

 . NDIS العاملين في  خلفية  والحصول على تصريح فحص  العاملين خلفية   فحصالتقدم بطلب للحصول على  مطلب منكي 

  بطلب  م التقدمالعاملين لديهأن يختاروا أن يطلبوا من  ذوي اإلدارة الذاتيةغير المسجلين والمشاركين  NDIS زّودييمكن لم
 ، لكن هذا ليس إلزاميًا. NDIS العاملين في  خلفية والحصول على تصريح فحص  العاملين خلفية  فحص للحصول على 

    ؟ العاملين  خلفية كيف أتقدم بطلب للحصول على فحص

 .مقاطعتكمأو  مفي واليتك WSUمن خالل   العاملين خلفية  فحص التقدم بطلب للحصول على على  ونقادر  ونستكون 

، يرجى زيارة صفحة  الطلبالعاملين، بما في ذلك رسوم  خلفية فحص التقدم بطلب للحصول على لمزيد من المعلومات حول كيفية 
WSU  اأو تعمل فيه ونتعيش المقاطعة التي للوالية أو . 

  Access Canberra العاصمة األسترالية:مقاطعة  •

  Office of the Children’s Guardianنيو ساوث ويلز:   •

  NT Police, Fire and Emergency Services: ة الشمالي  المقاطعة  •

  Department of Seniors, Disability Services and Aboriginal and Torres Straitكوينزالند:  •

Islander Partnerships 

  Department of Human Servicesجنوب أستراليا:   •

   ServicesConsumer, Building and Occupational تسمانيا: •

  Department of Justice and Community Safetyفيكتوريا:  •

  ment of CommunitiesDepart: أسترالياغرب  •

تقييمه على أنه يشّكل خطًرا قبل أن أحصل على تصريح فحص   مسجل في دور تمّ  مزّودهل يمكنني العمل لدى 

 ؟NDIS العاملين فيخلفية 

البدء في العمل في دور تّم تقييمه على أنه يشّكل خطًرا بمجرد تقديم طلب   م، يمكنكمقاطعتكمأو   ماعتماًدا على القوانين في واليتك
  مزّودي، يجب على . في هذه الظروفNDIS العاملين في خلفية تصريح فحص  م، ولكن قبل منحكالعاملين خلفية  فحصإلجراء  
NDIS  .المسجلين التأكد من أن لديهم الضمانات المناسبة المعمول بها 

، ألن بعض الواليات  NDISدعم وخدمات  ايقدمون فيه مقاطعة المسجلون المتطلبات في كل والية و NDIS دو مزوّ يجب أن يعرف 
 . NDIS العاملين في  خلفية  ال تسمح للعامل ببدء العمل حتى يحمل تصريح فحص المقاطعات و

  خلفية فحص استبعادأو   NDIS  العاملين في خلفية كيف سأعرف ما إذا كنت قد حصلت على تصريح فحص

  ؟ NDISالعاملين في  

 . العاملين خلفية  فحصبنتيجة طلب   افيه  متقدمت  المقاطعة التيللوالية أو  WSU مستخبرك

لدى   ونتعمل م. إذا كنت منتيجة طلبك WSUبمجرد أن تحدد   صريحكمت سيتلقى صاحب العمل إخطاًرا عبر البريد اإللكتروني بحالة 
، فسيكونون قادرين أيًضا على رؤية  NDIS (NWSD)قاعدة بيانات فحص العاملين في  ب  وقاموا بربطكمأصحاب عمل آخرين  

 . تصريحكمحالة 

 . NWSDعلى  مالخاص بك لتصريحمن رؤية حالة ا NDIS مفوضيةستتمكن 

https://www.ndiscommission.gov.au/document/891
https://www.ndiscommission.gov.au/document/891
https://www.ndiscommission.gov.au/document/891
https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00392
https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00392
https://www.accesscanberra.act.gov.au/app/home
http://www.service.nsw.gov.au/ndiswc
https://forms.pfes.nt.gov.au/safent/
http://workerscreening.communities.qld.gov.au/
http://workerscreening.communities.qld.gov.au/
https://screening.sa.gov.au/
https://www.cbos.tas.gov.au/topics/licensing-and-registration/registrations/work-with-vulnerable-people
https://www.vic.gov.au/ndis-worker-screening-check
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-communities/ndis-worker-screening-check
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 ؟استبعادماذا لو حصلت على 

المسجل   NDISد مزوّ  مسمح لك ، فلن ي  الخاص بكم املينالع خلفية  فحصلكنتيجة  NDIS العاملين في خلفية  فحص  استبعاد مإذا تلقيت 
  . تّم تقييمه على أنه يُشّكل خطًرابالعمل في دور 

 ؟NDISالعاملين في  خلفية ما هي قاعدة بيانات فحص

 . NDIS مفوضيةمن قبل NDIS  (NWSD )العاملين في  خلفية   قاعدة بيانات فحصب  يُحتفظ

NWSD: 

 مقاطعة في كل والية و WSUعلى النحو الذي تحدده  أو استبعادهم تّم التصريح لهمالذين  لعاملينل سجلتحتفظ ب  •

 NDIS العاملين في  خلفية باستخدام تصاريح فحص  للعامليندعم المراقبة الوطنية المستمرة لسجالت التاريخ الجنائي ت  •

  خلفية  في جميع أنحاء البالد استخدام بوابة إلكترونية واحدة للتحقق من طلبات فحص  NDIS زّودي عني أنه يمكن لمت  •
، دون الحاجة إلى  المحتملين املينللع NDIS العاملين في  خلفية الخاصة بالعاملين، ومراجعة تصاريح فحص لعاملينا

 المقاطعة الفردية في الوالية و WSUاالتصال بوحدات 

 ات حفظ السجالت. في متطلب   NDIS زّودي ساعد مت  •

.  العاملينخلفية فحص  لالذين خضعوا  للعاملين NDIS عاملين فيلا خلفية  بمعلومات حول حالة تصريح فحص  فقط NWSDتحتفظ 
في الوالية أو   WSUحتفظ بالمعلومات الشخصية التي تستخدمها  ت لن كما المقبولة.  الفحوصاتلن تحتوي على معلومات حول و

 .العاملين خلفية فحصلتقييم نتيجة المقاطعة 

 ؟ NWSD متى سيتم إطالق 

 . 2021فبراير شباط/ 1في   NWSDسيبدأ تشغيل 

 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

