
     

     

 

 

 

 

                 

 

                       

     

                 
             

                  
     

   

                 

               

              

                     

      

                   

    

        

    

                     
          

                      
                 

          
                    

                 
                  

          

                   

          

  

  

 الممثل أو رهاالس رادفا حدأ أو بالرعاية القائم أو )NDIS( العجز ضد للتامين الوطنية ةالخط في المشارك العزيز الى

 )NDIS ةلجن(NDIS والضمانات ودةجال ةلجن اللخ من اعدتكممس ةكيفي عن لكم أقول لكي هي الةسالر هذه

 ؟ NDIS ةلجن هي ما

 NDIS ةلجن قومت .NDIS خدمات موفرو يقدمها التي خدماتوال NDIS دعم وأمان ةجود لتحسين ndis ةلجن إنشاء تم
.الجودة معايير وتستوفي ةمنا الخدمات تكون بحيث اهلمتابعت الخدمات لمقدمي قواعد بوضع َ 

 الذين والعمال الخدمات مقدمي من الجودة ةعالي خدمات ىعل صولحوال األمان في بالحق ةاالعاق ذوو األشخاص يتمتع
 NDIS بموجب دعمكل تختارهم

 لك سنفعل ماذا

 :NDIS ةلجن فان ، الممولة NDIS خدمات يتلقون الذين ةاالعاق ذوي لألشخاص بالنسبة

  حلها ىعل والعمل الخدمات ميمقد خصوصب صةلخاا الشكاوى ىإل االستماع خالل من ساعدت

األذى من التحرر في حقك يدعموا ان الخدمات مقدمي من تتطلب  

من ، لك ةجيد ةخدم يقدمون همأن من كدأللت به القيام إلى يحتاجون بما الخدمات ومقدمي عماللًعلما تعطي  

 ةسالممار ومعيار للسلوك NDIS ةمدون خالل

الخطيرة الحوادث عن باإلبالغ المسجلين NDIS خدمات دميقم ةمطالبب تقوم واإلهمال ةساءاإل ذلك في بما ،  

 )االدعاءات ذلك في بما(

  .المستقبلية الخدمات لتحسين ونصائح معلومات تقديم

 شكوىب بالقيام ضير ال

 ساعدي ان يمكن الموضوع عن التحدث ّإن .سعيدا تكن لم إذا NDIS دعم حول مخاوفك عن اإلعالن في حقال لديك
 .الناس من كيرغو لك بالنسبة والخدمات الدعم تحسين ىعل

 شخص من تطلب ان يمكنك .مخاوفك ّحل يمكنك كان إذا ما ةلمعرف أوال الخدمات مّمقد إلى التحدث ىعل نشجعك نحن
 في المستقلين ينالمدافع قائمه علي االطالع مكنيو .بمساعدتك يقوم أن مستقل محام أو به تثق
 الخدمة مّمقد ان تعتقد ال كنت إذا ./https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/disability/ndapال
 .الينا التحدث يمكنك ، بنفسك بك الخاص الخدمة مّمقد إلى التحدث تريد ال انك أو جيد بشكل شكواك بعالج قام

 يمكنك .للشكاوى اإلنترنت عبر التواصل نموذج خالل من بنا االتصال أو بنا االتصال طريق عن كوىش تقديم يمكنك
 االشارة لغة ، القراءة سهلة كتيبات ،رونيالكت البريد ،الهاتف – المعلومات ىعل الحصول في ترغب نتك كيف اعالمنا

 .المساعدةب المدعومة االتصاالت اشكال من شكل أو لغة يأ أو

 لك بةنسالب-NDIS دعم ةوسالم ةجود وتحسين المشاكل لحل ، والعاملين الخدمات مزودي ومع ، معك سنعمل

 .الممولة NDIS خدمات يتلقون الذين اآلخرين شخاصولأل

PO BOX 210 

Penrith NSW 2750 

www.ndiscommission.gov.au 

www.ndiscommission.gov.au


 

 

 

 

 

  

  

   

                      
           

           
          

                 

   

    

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

     

NDIS 

Ref: D19 6703 

 يدالمز اكتشف

 شبكة ةصفح ىعل ، لك بالنسبة هذا عنيهي ما ذلك في بما ، NDIS ةلجن حول معلوماتلا من مزيد ىعل العثور يمكنك
 ةحزم طريق عن ،www.ndiscommission.gov.au/participants على NDIS في لمشاركينل اإلنترنيت
 ةمجاني مةالكم( بنا اتصل أو www.ndiscommission.gov.au/participantpack على المشارك ترحيب

 544 035 1800 على )ةرضياأل الخطوط من

 من زءكج تتلقاها يالت والخدمات الدعم تحسينل والدعاة الرعاية قدميوم ئالتكماع ومع معكم العمل إلى أتطلع

 م،االحترا جزيل بقبول وتفضلوا

 أو هيد غرايم

 المفوض

 2019 ووليي/تموز

www.ndiscommission.gov.au/participantpack
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