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ي الوصول، يرجى االتصال عىل 
لقد حاولنا ضمان سهولة االستخدام وإمكانية الوصول. إذا كنتم تواجهون مشكالت ف 

.engagement@ndiscommission.gov.au 

 
 2021: صيف 5العدد 

ة إخبارية لألشخاص ذوي    المدافعي   و  موعائلتك   ماإلعاقة وأصدقائكنشر
 والمجتمع. 

ي شبكتك
ة اإلخبارية مع األشخاص ذوي اإلعاقة ف      NDIS مزّود عىل سبيل المثال، إذا كنت  - ميرجى مشاركة هذه النشر

ً
أو عامال

ا أو فرًدا من عائلة شخص معاق. 
ً
 يدعم شخًصا من ذوي اإلعاقة، أو مدافًعا أو وصًيا أو صديق

 

  اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة

ي 
، يتّم ف  ي جميع أنحاء العالم، لالحتفال بمساهمات    العالمي االحتفال باليوم   كل شهر ديسمبى

لألشخاص ذوي اإلعاقة ف 
 وإنجازات األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز الوعي والفهم والقبول. 

ي   ويمكن الوصول إليه موضوع احتفاالت هذا العام هو "القيادة ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة نحو عالم شامل
ومستدام ف 

 ."19-كوفيد مرحلة ما بعد

ي  NDIS مفوضية تعمل 
عىل دعم وخدمات آمنة وعالية الجودة من مقدمي خدمات  NDISعىل ضمان حصول المشاركي   ف 

اليا. مساهمة وقيادة األشخاص ذوي اإلعاقة أمر بالغ األهمية لهذا   ي أسبر
، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه ف  مؤهلي  

 العمل. 

ي كل جانب من جوانب ما نقوم به  ن نتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقةنح
اتكف  سياساتنا   مووجهات نظرك م، وتوجه خبى

قود جهودنا للتحسي   المستمر. نحن موجودون لتعزيز السالمة الصحية ورفاهية األشخاص ذوي اإلعاقة من توإجراءاتنا و 
بشأن ما هو مناسب. مدونة قواعد   اتف وتنظيم مقدمي الخدملتثقي NDISخالل استخدام األدوات بموجب قانون وقواعد 

نا مكتوبة من خالل تجربة األشخاص ذوي اإلعاقة.   السلوك وجميع معايب 

ي تتلق
ي التصميم   ون، إىل عندما تشاركها من مقدم الخدمةونمن وقت تقديم شكوى حول الدعم أو الخدمة التر

ك  ف  المشبر
  -المشاركة لدينا أنشطة و 

 
اتكل  تشك ي ننظم بها مقدمي الخدمات، وكيفالطر  موآرائك مخبى

وما الذي نقوم   نتواصل  يقة التر
ي نقوم بتطويرها ، والموارد بإيصاله

 لألشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الخدمات والعاملي   الذين يدعمونهم. التر

اص ذوي اإلعاقة.  د من األشخمثل تحدًيا خاًصا للعديت  ت كان19-كوفيد، أن جائحة  موتجاربك م، من خالل مالحظاتكنعلم
ة  NDIS خدمات حول تلك التحديات. نحن نضمن أن مقدمي  موما زلنا نستجيب لمالحظاتك استجبنا ، خالل هذه الفبر

اماتهم المستمرة فيما يتعلق بسالمة و  ي دعمكماستمرارية الدعم الذي يقدمونه لكالمسجلي   عىل دراية بالبر 
  م، ودورهم ف 

ا عىل ضمان حصولك19-كوفيدللوصول إىل لقاح  
ً
ي تحتاج  م. لقد عملنا أيض

ها التخاذ القرارات المناسبة  ونعىل المعلومات التر
 . ملك
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ورفع مستوى  ، نواصل العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة لتعليم ءات والعديد من اإلجراءات األخرىمن خالل هذه اإلجرا 
ي قطاع اإلعاقة

 
ي ضمان حصول جميع المشاركي   ف

 
عىل خدمات آمنة وعالية الجودة ودعم يعزز االختيار  NDIS، للمساعدة ف

 والتحكم والكرامة. 

 
ً
ي هذا العمل الحيوي، نتطلع إىل سماع المزيد منشكرا

 
 . لكل من ساهم ف

ات عىل قانون   NDIS  تغيي 

يعات  ة عىل تشر ات األخب  ي منع  NDISستساعد التغيب 
 
ر ال ف ، من خالل  ص ذوي اإلعاقة األكبر عرضة للخطر شخاأل اض 

 نة. ترتيبات مشاركة المعلومات المحّس 

ي للتأمي   ضد اإلعاقة لعام  
نامج الوطت  ي    ع الذي أنشأ  2013قانون البى ويحدد وظائفنا األساسية   NDIS مفوضيةهو التشر

 وإطار عملنا. 

ي 
ين األول/  21ف  لمان األسبر  ، أقرّ 2021أكتوبر  تشر وع قانون تعديل ق اىلي البى ي للتأمي   مشر

نامج الوطت  ة   ضد اإلعاقانون البى
 . 2021)تحسي   الدعم للمشاركي   المعرضي   للخطر( لعام 

ات عىل قانون  وع القانون عدة تغيب  نامج ُيجري مشر ي البى
وع القانون  2013لإلعاقة لعام  للتأمي   ضد   الوطت  . وينفذ مشر

ي 
ات لتحسي   الحماية القائمة للمشاركي   ف  ي ذلك بعض توصيات المراجعة المستقلة للظروف المتعلقة  NDISتغيب 

، بما ف 
ي  روبتسون  مراجعة) Marie Smith-Ann  ماري سميث -آنبالوفاة المأساوية ل   

ين    29( .. دخل القانون حب   التنفيذ ف  تشر
 أكتوبر. األول/ 

 : ات الرئيسية ما يىلي  تشمل التغيب 

 NDISتوسيع صالحيات االمتثال واإلنفاذ لمفوض  •

 د الخدمةتوضيح أحكام تسجيل مزوّ  •

 NDIS مفوضيةو  NDIAوالعاملي   بي    اتتمكي   مشاركة المعلومات حول مقدمي الخدم •

 األقاليم ذات الصلة. هيئات المحمية إىل الهيئات الحكومية و  NDIS مفوضيةتمكي   الكشف عن معلومات  •

ي خطط 
 
 ةالتنظيمي  المواءمةشاركوا برأيكم ف

 الجودة والسالمة لمشاركي ومستهلكي 
دعم اإلعاقة ورعاية المسني   ورعاية المحاربي   القدام هو الهدف من  إن تحسي  
وع   المواءمة التنظيمية الجاري تنفيذه. مشر

امات عىل مقدمي الخدمات وتسهيل انتقال  ا عىل تقليل ازدواجية االلبر 
ً
بسالسة عبى   العاملونستعمل المواءمة التنظيمية أيض

 أنواع مختلفة من الرعاية. 

ي استشارة  NDIS خدمات تشجيع مقدمي   يتّم 
ي  والعاملي   والمشاركي   وأرسهم عىل إبداء آرائهم ف 

كانون عامة جارية ف 
. األول/   ديسمبى

ي ذلك نسخة سهلة القراءةلمزيد من المعل
بزيارة    وموا ، ق(Easy Read) ومات وللوصول إىل ورقة االستشارة، بما ف 

health.gov.auي االستشارة م. لتسجيل اهتمامك
 الصحة.  لدائرةالتابع  اتاالستشار  مركز بزيارة  وموا ، قبالمشاركة ف 

وع اإلصالجي هو واحد من عدة مشاري    ع يتّم  ي قطاعات الرعاية والدع هذا المشر
ي ذلك متنفيذها ف 

. لمزيد من  NDIS، بما ف 

نتبزيارة  وموا ، قذات الصلة NDISالمعلومات حول إصالحات     موقعنا عىل االنبر

  م خصوصية األشخاص ذوي اإلعاقةااحي   -  NDISمدونة قواعد سلوك  

مجموعة القواعد حول كيفية تضف   - NDISعىل جزء واحد من مدونة قواعد سلوك  SAFEGuardيركز كل إصدار من 
ي يتعي   عليهم القيام بها للتأكد من سالمتك معندما يدعمونك موالعاملي   لديك ةمقدمي الخدم

 . مواألشياء التر

https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00392
https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00392
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r6725
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r6725
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r6725
https://www.ndiscommission.gov.au/document/2101
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/aligning-regulation-across-the-care-and-support-sector
https://consultations.health.gov.au/
https://www.ndiscommission.gov.au/news/3356
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ي هذا اإلصدار، نركز عىل القاعدة الثانية
 
موا خصوصية األشخاص  يجب أن  م، وهي أن مقدمي الخدمة والعاملي   لديكف يحي 

 ذوي اإلعاقة. 

ي قانون ال
 
لكومنولث لعام  لخصوصية  الخصوصية حق من حقوق اإلنسان. الحقوق المتعلقة بالخصوصية منصوص عليها ف

 لوالية واإلقليم. ل خصوصية الوقواني    1988

ي الخصوصية ويجب عىل الع ملديك
 
ام وحماية خصوصية جميع األشخاص المرتبطي   بتقديم دعم   املونالحق ف احبر

 . NDISوخدمات 

وتاري    خ  موعنوانك ممثل اسمك ها والكشف عنالمعلومات الشخصية يتضمن ذلك الخصوصية فيما يتعلق بجمع واستخدام 
: الشخصية م. عند جمع معلوماتكمأو إعاقتك موتفاصيل عن صحتك مميالدك  توضيح ما يىلي

 ، يجب عىل العاملي  

ي سيتم جمعها واالحتفاظ بها نواع المعلومات الشخصيأ •
ي ة التر

 
 ذلك المواد الصوتية والمرئية المسجلة  ، بما ف

 االحتفاظ بهذه المعلومات لماذا يتّم  •

 من سيتمكن من الوصول إىل هذه المعلومات •

 كيف سيضمنون تأمي   المعلومات •

 استخدام هذه المعلومات كيف سيتّم  •

 وتعديلها مكيفية الوصول إىل المعلومات المحفوظة عنك •

امات الخصوصية الخاصة به مالخاص بك NDISأن مزود   مكيفية تقديم شكوى إذا شعرت •  . مقد انتهك البر 

ي بعض الحاالت
ي أن عىل العامل أو المزود مشاركة معلوماتكف 

امات قانونية قد تعت  الشخصية. قد يشمل ذلك   م، هناك البر 
امات باإلبالغ عن حوادث العنف واالستغالل واإلهمال وسوء  إللزامية بشأن مسائل حماية الطفلمتطلبات اإلبالغ ا ، وااللبر 

طة.  NDIS مفوضيةالسلوك الجنسي إىل   والشر

ام الخصوصية هو أكبر من مجرد نهج دقيق للتعامل مع المعلومات الشخصية.  وا أن تعرف  من المهّم    إنه عمليه تقديمأن احبر
 ذا يشمل: هو الخدمات بطريقة تحافظ عىل الكرامة الشخصية. 

 الشخصية  مالحفاظ عىل رسية معلوماتك •

ي تنطوي عىل اللمس الجسدي أو اقتحام المساحة الشخصية •
ح وطلب اإلذن بتنفيذ اإلجراءات التر  رسر

ي الوقت   •
ي المرحاض أو تغيب  حفاضات سلس البول ف 

ات الراحة ف  تقديم خدمات لمنع اإلحراج وعدم الراحة مثل فبر

 المناسب 

ي مكان خاص  مراعاة  •
احتياجات الخصوصية الشخصية اليومية مثل القدرة عىل االستحمام وارتداء المالبس ف 

 ومري    ح. 

م بهذه القواعد  أن ونإذا كنت تعتقد  . شكوي إلينا  تقديم  م، يمكنكشخًصا ما ال يلبر 

  19- لقاح كوفيد

ي حماية صحتك اللقاح أن يساعد  يمكن 
ي موصحة من حولك مف 

اوح أعمارهم بي    NDIS. جميع المشاركي   ف 
عاًما  12الذين تبر

 . 19-كوفيدوما فوق مؤهلون للحصول عىل لقاح  

ا  الخاص بنا نشر المفوض بالنيابة 
ً
ي اتخاذ قرارهم الخاص  بيان

عىل موقعنا يسلط الضوء عىل حق األشخاص ذوي اإلعاقة ف 
ي  NDIS خدمات ، ودور مقدمي 19-كوفيدبشأن التطعيم ضد  

ي دعم المشاركي   ف 
 للحصول عىل التطعيم.   NDISوالعاملي   ف 

ا تش  يتّم 
ً
ي أيض

ي التطعيم. من حقك NDISجيع جميع مقدمي الخدمة والعاملي   ف 
  الذين تّم  تطلبوا العاملي   أن   مبشدة عىل تلقر

 . متطعيمهم إذا كان هذا هو اختيارك

موعد للحصول عىل   أو حضور المساعدة لتحديد  منه  وا ، أو اطلبحول التطعيم  مالخاص بك NDISد التحدث إىل مزوّ  ميمكنك
 التطعيم. 

https://www.ndiscommission.gov.au/about/complaints
https://www.ndiscommission.gov.au/document/3391
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ا التحدث إىل طبيبكأ  ميمكنك
ً
- ُمكتشف عيادة تقدم لقاح كوفيد إىل وا بشأن الحصول عىل التطعيم، أو اذهب  مأو طبيبك م العاميض

وس كورونا و   وا أو اتصل   التابع لدائرة الصحة 19 ي للتطعيم ضد فب 
 020 1800الرقم عىل   19-كوفيدبخط المساعدة الوطت 

080 . 

ي حجز  مإذا كنت
 
ي   بحاجة إىل مساعدة ف

بحاجة إىل معلومات مجانية ومدققة   مأو كنت 19- كوفيدلقاح  موفعد لتلق 
  8. 787 643 1800عىل الرقم  وا أو اتصل Disability Gateway  موقع قوموا بزيارة ، 19-كوفيدالحقائق ونصائح حول  

ي 
اليا الصيق  ق أسي   . مساًء بتوقيت شر

جمة  ية االتصال بخدمة البر عىل  الكتابية والفورية يمكن لألشخاص الذين يحتاجون إىل معلومات بلغة أخرى غب  اإلنجلب  
 . Disability Gateway ، وطلب االتصال ببوابة اإلعاقة450 131الرقم 

ي السمع أو النطق االتصال بخدمة
 
حيب الوط يمكن لألشخاص الصم أو الذين يعانون من ضعف ف  National Relayنية )البر

Service ) وطلب االتصال ببوابة اإلعاقة.   677 555 1800عىل الرقم 

ا عىل 
ً
ي مزيد من المعلومات حول التطعيم متاحة أيض

ون  ي ذلك موارد الخاص بدائرة الصحةالموقع اإللكبر
 Easy Read، بما ف 

  .lanAusو 

يكم تطعيم كوفيدعىل دليل عىل  ونكيف تحصل
ّ
 19- تلق

  ونقد تحتاج
ّ
ونية  19-لكوفيدالحصول عىل شهادة  م. يمكنك19-تطعيم كوفيد م يكإىل دليل عىل تلق أو بيان تاري    خ إلكبر

يكم التطعيماتإلظهار دليل عىل  مالتطعيم الخاص بك
ّ
 . تلق

نتىل ع Services Australiaيحتوي موقع  ي إعداد حسابك معىل مجموعة من المعلومات لمساعدتك اإلنبر
نت   مف  عبى اإلنبر

 للوصول إىل إثبات التطعيم وتخزينه. 

نت، فيمكن لمزوّ  وا إذا لم تتمكن  . منيابة عنكالتطعيم د التطعيم طباعة بيان تاري    خ من الحصول عىل إثبات عبى اإلنبر

ا االتصال بسجل   ميمكنك
ً
اىلي عىل  التطعيمأيض

لتطعيم  بيان تاري    خ ا موطلب منهم إرسال إليك  809 653 1800الرقماألسبر
ونية 19-لكوفيدأو شهادة  يد ما يصل إىل  و . إلكبر  يوًما.  14قد يستغرق وصول البيان أو الشهادة بالبى

ا أن تطلب  ميمكنك
ً
ي الحصول عىل إثبات التطعيم.  ممساعدتك مالخاص بك NDISد  من مزوّ  وا أيض

 ف 

 

 NDIS كيفية االتصال بمفوضية
. وهذه مكالمة مجانية من الخطوط األرضية. مركز االتصال الخاص بنا مفتوح من  544 035 1800يمكنكم االتصال بنا عىل الرقم 

( من االثني   إىل الجمعة، باستثناء أيام العطل   4.30صباًحا إىل  9:00مساًء )  5.00صباًحا إىل   9:00 ي اإلقليم الشماىلي
مساًء ف 

 الرسمية. 

 من ذلك، 
ً
ي إىل  أو بدال

ون   contactcentre@ndiscommission.gov.auيمكنكم إرسال بريد إلكبر

 طرق لتقديم الشكوى 

ي تقديم شكوى إلينا، فيمكنكم: 
 إذا كنتم ترغبون ف 

جمي    TTY 133 677)مكالمة مجانية من الخطوط األرضية( أو   544 035 1800: االتصال بالرقم  •
تيب للمبر . يمكن البر

 .  الفوريي  

 .1800 035 544وطلب الرقم  National Relay Service استخدام •

نت. شكوى   استمارة  إكمال  •  عبى اإلنبر

 تابعونا 

  www.linkedin.com/company/ndiscommisson  (: LinkedInلينكد إن )

https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://ndisqualityandsafeguardscommission.createsend1.com/t/t-l-ctrlrky-l-y/
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/information-for-service-providers-workers-and-people-with-disability-about-covid-19-vaccines/information-for-people-with-disability-about-covid-19-vaccines
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/information-for-service-providers-workers-and-people-with-disability-about-covid-19-vaccines/information-for-people-with-disability-about-covid-19-vaccines
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/information-for-service-providers-workers-and-people-with-disability-about-covid-19-vaccines/information-for-people-with-disability-about-covid-19-vaccines
https://www.health.gov.au/resources/collections/covid-19-vaccination-easy-read-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/covid-19-vaccination-videos-auslan
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/how-get-proof
mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au
https://www.communications.gov.au/accesshub/
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 NDIS 5الجودة والضمانات في  مفوضية 

  www.facebook.com/NDISCommission (: Facebookالفيسبوك )

ة اإلخبارية ي هذه النشر
 
كوا ف  اشي 

ي المستقبل، فيمكنكم  
 
 ف
ً
ة ي إليكم، ولكنكم تفضلون أن نرسله إليكم مبارسر

ون  يد اإللكبر إذا قام شخص ما بإعادة توجيه هذا البى
اك عن طريق ملء  اك نموذجاالشبر  .االشبر

 

http://www.facebook.com/NDISCommission
https://confirmsubscription.com/h/t/7CB3E6736CB42F1C

