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ي الوصول ونتواجه ملقد حاولنا ضمان سهولة االستخدام وإمكانية الوصول. إذا كنت
عىل ، يرجى االتصال مشكالت ف 

.engagement@ndiscommission.gov.au 

 
 2021: شتاء 3العدد 

ة إخبارية لألشخاص ذوي  ن  نشر اإلعاقة وأصدقائكم وعائلتكم والمدافعي 
 .والمجتمع

ي شبكتكم 
ة اإلخبارية مع األشخاص ذوي اإلعاقة ف  رجى مشاركة هذه النشر  عىل سبيل المثال،   -يُ

 
أو   NDISم خدمة إذا كنت مقد

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

ً
عامال

 

ا قوًيا عىل مدو   ي هذا اإلصدار واإلصدارات المستقبلية تركي  ً
. نأمل أن يساعدكم هذا  NDISنة قواعد السلوك الخاصة بـ ستالحظون ف 

 نأفضل لما يمكن أن تتوقعو  فهمعىل 
 
 مي الخدمة والعاملي   لديكم، وكيفية معرفة متى تكون األمور غي  صحيحة. ه من مقد

ي عدد  
ي المستقبل. 2020ديسميى كانون األول/ ف 

ة اإلخبارية ف  احات لتحسي   النشر ويدنا بتعليقاتكم وأي اقيى  ، قمنا بدعوتكم ليى 

 ممتعة ومفيدة قدر اإلمكان.  SAFEGuardا ألولئك الذين أكملوا االستطالع. سنعمل مع مالحظاتكم لجعل شكرً 

   NDIS نة قواعد السلوك الخاصة بـمدو  
ي الدعم والخدمات الجيدة واآلمنة. 

هي مجموعة من القواعد حول كيفية    NDISنة قواعد السلوك الخاصة بـ مدو    من حقكم تلقى
 تص  

 
ي يتعي    عليهم القيام بها للتأكد من  ف مقد

 سالمتكم. مي الخدمة والعاملي   لديكم عندما يدعمونكم، واألشياء التى

م بهذه القواعد، يمكنكم تقديم شكوى إلينا.   إذا كنتم تعتقدون أن شخًصا ما ال يليى 

 NDISنة قواعد السلوك الخاصة بـ بموجب مدو  
 
 مي الخدمة والعاملي   لديكم: ، يجب عىل مقد

ا  •
ً
ي حرية التعبت  وتقرير المصت  واتخاذ القرار وفق

ن
ام حقوق الفرد ف ن واالتفاقيات ذات الصلة. العمل عىل احتر   للقواني 

ي أن لديكو 
ي اتخاذ قراراتك مهذا يعت 

ي أن تعيش  وا أحرار ، وأن تكونم الخاصة الحق ف 
ي تختارونها ف 

  وا ، وأن تتمتعوا الحياة التى
ي المجتمع. 

 بنفس الحقوق والحريات مثل أي عضو آخر ف 

ام خصوصية األشخاص ذوي اإلعاقة • ي أن لديك و . احتر
ي  مهذا يعت 

الشخصية مع   م عدم مشاركة معلوماتك الحق ف 
 ذلك.   أشخاص آخرين ما لم توافقوا عىل

ي أن األشخاص الذين يعملون معكو  تقديم الدعم والخدمات بطريقة آمنة ومختصة بعناية ومهارة.  •
يجب أن   م هذا يعت 

 بطريقة آمنة.  ميتمتعوا بالمهارات المناسبة لدعمك 

اهة وصدق وشفافية. التص   • ن ي أو   ف بتن
 هذا يعت 

 
بشأن   ميجب أن يكونوا صادقي   معك   ممي الخدمة والعاملي   لديكن مقد

 بكم الخاص   NDISخدمات ودعم 
 
ي احتياجاتك، وأن يقد  . مموا الدعم الذي يلتى

•  
 
ي قد يكون لها تأثت  عىل جودة وسالمة الدعم المقد

م  اتخاذ خطوات فورية إلثارة المخاوف بشأن األمور التر
 و   ف بشأنها. والتص  لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 
ي أن مقد

يجب أن يساعد الناس عىل    مم الخدمة الخاص بكهذا يعت 
 إدارة هذه الشكاوى بفعالية.  عليها / ، ويجب عليهشكوى أو اإلبالغ عن المشاكلالشعور باألمان لتقديم  

 

mailto:engagement@ndiscommission.gov.au
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/ndis-code-conduct
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/ndis-code-conduct


 

 

 

 NDIS 2لجنة الجودة والضمانات في  

  لها.   واالستجابةاتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع جميع أشكال العنف واالستغالل واإلهمال وسوء المعاملة  •
 و 

 
ي أنه يجب عىل مقد

همال  مي الخدمة اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع العنف وسوء المعاملة واإلهذا يعت 
ي حالة حدوث هذه األشياء. واالستغالل 

 
 ، واالستجابة بشعة ف

. اتخ •  و  اذ جميع الخطوات المعقولة لمنع سوء السلوك الجنسي
 
ي أن مقد

أن   يجب   ممي الخدمة والعاملي   لديكهذا يعت 
ون إذا لم تتم  يعرفوا ما هو السلوك المناسب، ومن ست  بشكل صحيح.   ممعاملتك خيى

 
 
ك ، لمساعدتكم عىل  NDISنة قواعد السلوك الخاصة بـ مدو  عىل أحد هذه األجزاء من  SAFEGuardز كل إصدار مستقبىلي من سي 

 
 
 مي الخدمة والعاملي   لديكم، وكيفية معرفة متى تكون األمور غي  صحيحة. فهم أفضل لما يمكن أن تتوقعونه من مقد

 
 
 مون شكوى لناكيف تقد

م الخدمة أو   NDISإذا كنتم تشعرون بعدم األمان أو عدم الرضا عن دعم وخدمات 
 
الخاصة بكم، أو إذا كنتم ال تعتقدون أن مقد

 العامل الخاص بكم يتبع القواعد، يمكنكم القدوم إلينا. 

ب " ح كتي   " كيفية تقديم شكوى إلينا. كيفية تقديم شكوى يشر

موا شكوى لنا[ 
 
  ]قد

ن "  ح كتيبنا المعنو   عامل مع الشكاوىنت كيفيشر
 
ي يمكننا اتخاذها. " ما سيحدث عندما تقد

 مون شكوى إلينا، وما اإلجراءات التى

ي قطاع اإلعاقة 
ن
ن ف  عملنا مع المدافعي 

 
 
ي بانتظام مع ممثلي   من قطاع اإلعاقة يمث

 األشخاص ذوي اإلعاقة؟ لون مجموعة من اهتمامات ووجهات نظر  هل تعلمون أننا نلتقى

 
ُ
 ت

 
  NDISم اللجنة االستشارية لإلعاقة المشورة إىل مفوضية قد

 
ي تؤث

  NDISر عىل تقديم دعم وخدمات بشأن القضايا الوطنية التى

 
ُ
 اآلمنة وذات الجودة. كما ت

 
 قد

 
ي تحسي   عملنا كمنظ

ي قطاع اإلعاقة. م لنا اللجنة مالحظات للمساعدة ف 
 مي   ف 

ي    موقعنا قوموا بزيارة 
 مناقشته ف 

 
نت لمعرفة كيفية عمل اللجنة االستشارية لإلعاقة، ومن هم األعضاء، ومعرفة ما تمت عىل اإلنيى

 االجتماعات السابقة. 

ي 
ن
ن ف ق من خلفية العاملي 

 
 NDIS  التحق

ة اإلخ ي النشر
ي 2021بارية لخريف  ف 

م الستخدام قاعدة بيانات  ذاتًيا  يندار المُ  NDIS، أوضحنا أنه يمكن للمشاركي   ف 
 
ق  التقد

 
التحق

ي  من خلفية
    NDISالعاملي   ف 

 
 للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.  م تخويل العاملي   لديك  تم  ق مما إذا كان قد  للتحق

مقبول أو تصيــــح  فحص   م، فيجب أن يكون لدى العاملي   لديك المسجل NDIS د مزو  نة من معي   NDISدعًما أو خدمات  م إذا تلقيت

الذين   العاملي   أن  مأن يؤكد معك  مود الخدمة الخاص بك من مز   وا أن تطلب م. هذا هو القانون. يمكنك NDISعامل  التحقق من خلفية 

 لديهم تصيــــح.   ميدعمونك

ديمطالبة   ملك  فيحق  ، ذا كنتم تديرون كل خطتكم بنفسكم أو جزء منها  غي  المسجلي   والعاملي   لديهم بإجراء فحص    NDIS مزو 
ق من 

 
ي خلفية التحق

 NDIS العاملي   ف 
 
ي واليتهم أو   (WSU)وحدة فحص العاملي    م للحصول عىل هذا من خالل  . يمكنهم التقد

ف 
ق من خلفيةإىل استخدام قاعدة بيانات  ون. ستحتاج مقاطعتهم

 
ي   التحق

موا  . ممكللتأكد من أن العامل يدع NDISالعاملي   ف 
 
تقد

 .NDIS مفوضيةعىل موقع   بطلب الستخدام  قاعدة البيانات

  ميمكنك
 
 ق مما إذا كان العامل لديه استخدام قاعدة البيانات للتحق

 
العامل عن   وا . اسألNDISق من خلفية عامل تصيــــح التحق

ي العثور عليهسيساعدك  - الطلب ف أو معر   NDISف فحص عامل معر  
ي قاعدة البيانات.  م هذا ف 

 ف 

قيحتوي موقع الويب الخاص بنا عىل مزيد من المعلومات حول 
 
ي استخدام قاعدة   م وموارد لمساعدتكمن خلفية العاملي     التحق

ف 

 البيانات. 
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https://www.ndiscommission.gov.au/about/consultative-committees#dis
https://www.ndiscommission.gov.au/request-access-ndis-worker-screening-database
https://www.ndiscommission.gov.au/request-access-ndis-worker-screening-database
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ي   NDISضية  موقع مفو  
ن
ون  اإللكتر

وع لجعل   ي تبحث  مل عليك أفضل. نريد أن نسه   موقعنا نحن نعمل عىل مشر
 عنها وفهمها.   ونالعثور عىل المعلومات التى

 . 2021نتوقع إطالق الموقع الجديد بحلول نهاية عام 

دي  ، فإننا ندعو األشخاص ذوي اإلعاقة و د قدر اإلمكانجي   ، للتأكد من أن موقعنا الجديد عىل مدار األشهر القليلة المقبلة مزو 
NDIS    حة. وإعطائنا مال  تجربتهوالعاملي   والمدافعي  حظات حول التحسينات المقيى

ي NDIAتأمي   اإلعاقة )ل تساعدنا الوكالة الوطنية 
 
ي الوصول إىل المشاركي   ف

 
ي ذلك NDIS( ف

 
ي المساعدة ف

 
، ولكن إذا  الذين يرغبون ف

ي التعبي  عن اهتمامك  ونترغب  م كنت
 
ي إىل، في ُ بذلك  مف

ون    جى إرسال بريد إلكيى
 communications@ndiscommission.gov.au 

جيب بالمشارك  ن حزمة التر   ي 
حيب بالمشاركي   حقوقكتشر   ، وكيفية تقديم شكوى إلينا. كيفية اختيار الدعم الجيد واآلمن، و مح حزمة اليى

نت  م، يمكنكنسخة بالفعل مإذا لم يكن لديك  يلها من موقعنا عىل اإلنيى نت نموذج ، أو استخدام تي   لطلب نسخة    الطلب عيى اإلنيى
 مطبوعة. 

حيب بالمشارك حزمة]  [ ي   اليى

 وهي 
 
ي اإلصدار  متوف

باستخدام   (Braille)  طلب نسخ برايل  م. يمكنك Auslanو   Easy Read، باإلضافة إىل تنسيقات العادي رة ف 
نت نموذج  . الطلب عيى اإلنيى

كة مملوكة للسكان األصليي   إل   لمشاركي   عاديةنشاء نسخة نحن نعمل مع شر
حيب بالمشاركي   من األمم    NDISمن حزمة اليى

ي غضون ذلكواألوىل. 
 ، يتف 

 
لشعوب السكان األصليي   وسكان جزر مضيق   م خصيًصا ، المصم  ر إصدار سهل القراءة من الحزمة وف

   . توريس

 وجبات آمنة وممتعةدعم 

 
 
ي نحن بصدد إنشاء وحدات تدريبية جديدة للتعل

ي للعاملي   ف 
ون  نت حول   NDISم اإللكيى ة عيى اإلنيى ستكون هذه الدورات القصي 

وإدارة وقت الوجبات. األصوات الحقيقية والقصص ووجهات نظر األشخاص ذوي اإلعاقة جزء مهم من هذا    التواصلموضوعات 

 التدريب. 

ي وحدة   للظهور هناك فرص  
 دعم الوجبات اآلمنة والممتعةف 

 
ي وقت الوجبات  . ستوض

ح هذه الوحدة الدور الحيوي للمساعدة ف 

ي 
ي البلع. NDISللعاملي   ف 

ي من إعاقة ف 
 ، والمخاطر واالعتبارات عند دعم شخص يعان 

ي  تعدون للتقديم والتص  دعم وقت الوجبات ومسي اإلعاقة الذين لديهم احتياجات يبحث منتجو الوحدة عن األشخاص ذو 
ف ف 

ي مقاطع الصوت. قد يتم  
ي تدريب   حول  معن تجاربك   مسؤالك  السيناريوهات والظهور ف 

ي يمكن تضمينها ف 
أوقات الوجبات التى

ي 
 .NDISالعاملي   ف 

ي   ونترغب  م إذا كنت
ون  ي المشاركة، يرجى إرسال بريد إلكيى

ي  education@ndiscommission.gov.au م إىل اهتمامكبف 
 مزيد  لتلقى 

 من المعلومات. 

 NDIS ضيةكيفية االتصال بمفو  
هذه مكالمة مجانية من الخطوط األرضية. مركز االتصال الخاص بنا مفتوح من  و .  544 035 1800الرقم االتصال بنا عىل  ميمكنك
ي  4.30صباًحا إىل  9:00مساًء )  5.00صباًحا إىل   9:00

، باستثناء أيام العطل  ( من االثني   إىل الجمعةالمقاطعة الشماليةمساًء ف 
 الرسمية. 

 من ذلك
ً
ي إىل م، يمكنك أو بدال

ون   contactcentre@ndiscommission.gov.au إرسال بريد إلكيى

https://www.ndiscommission.gov.au/
mailto:communications@ndiscommission.gov.au
https://www.ndiscommission.gov.au/participantpackonlineform
https://www.ndiscommission.gov.au/document/1336?utm_medium=email&utm_campaign=SAFEGuard%20Newsletter%20-%20December%202020&utm_content=SAFEGuard%20Newsletter%20-%20December%202020+CID_aa941b4da95ec48afe74ea49a7ecca16&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Participant%20welcome%20pack
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/more-information/participantpack/easyreadformat
https://www.ndiscommission.gov.au/auslanformat
https://www.ndiscommission.gov.au/participantpackonlineform
https://www.ndiscommission.gov.au/document/2651
https://www.ndiscommission.gov.au/document/2651
https://www.ndiscommission.gov.au/document/2651
https://www.ndiscommission.gov.au/document/2651
mailto:education@ndiscommission.gov.au
mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au
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 طرق لتقديم الشكوى 

ي تقديم شكوى إلينا  ونترغب  م إذا كنت
 
 : م ، فيمكنكف

جمي    . يمكن ترتيب TTY 133 677)مكالمة مجانية من الخطوط األرضية( أو   544 035 1800: بالرقم االتصال  • الميى
 .  الفوريي  

 .1800 035 544الرقم  طلبو  National Relay Service ما استخد •

نت. شكوى   استمارة  إكمال  •  عيى اإلنيى

 

 تابعونا 

  www.linkedin.com/company/ndiscommisson  : (LinkedIn)  لينكد إن

  www.facebook.com/NDISCommission : (Facebook)  الفيسبوك

ك ة اإلخبارية وا اشتر ي هذه النشر
ن
 ف

ي إليك  إذا قام شخص ما بإعادة توجيه
ون  يد اإللكيى    م، ولكنكم هذا اليى

 
ي المستقبل  م أن نرسله إليك ونل تفض

 ف 
ً
ة   م ، فيمكنكمباشر

اك عن طريق ملء  اك نموذج االشيى  .االشيى

 

https://www.communications.gov.au/accesshub/
https://forms.business.gov.au/smartforms/servlet/SmartForm.html?formCode=PRD00-OCF
http://www.linkedin.com/company/ndiscommisson
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