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حكومة والية غرب أستراليا

البرنامج الوطني للتأمين ضد العجز

جمعية التوحد بوالية غرب أستراليا

مقدمي الرعاية بأستراليا -والية غرب أستراليا

هل أنا مستحق للحصول على البرنامج الوطني للتأمين ضد

العجز  NDISفي غرب أستراليا؟

الخطوة ١

تحقق من شروط اإلستحقاق
تحقق من شروط اإلستحقاق
اختبر أهليتك لإلستحقاق عبر اإلنترنتhttp://www.dsc.wa.gov.au/Am_I_Eligible/ :
أو إتصل على ) TTY - 1800 996 214المبرقة الكاتبة) 08 9426 9315
أو إتصل بمكتب التنسيق المحلي (يمكنك اإلتصال بالرقم  08 9489 8900للحصول على التفاصيل)

الخطوة ٢

تقديم المستندات
سيتم توصيلك بمنسق محلي لمساعدتك في رحلتك مع  .NDISوسيحددون اذا ما كنت
مستحقا قبل البدء في عملية وضع الخطة.
قد تحتاج إلى تقديم مستندات إضافية ،على سبيل المثال :تقارير طبية ،نسخة من جواز السفر
أو شهادة الميالد ،إثبات العنوان مثل رخصة القيادة أو فاتورة المرافق الحالية .قد تطلب من
شخص ما مساعدتك في ذلك ،مثل صديق أو أحد أفراد العائلة أو محام.

الخطوة ٣

دعم التخطيط
في الوقت الذي تنتظر فيه تأكيد أهليتك لإلستحقاق ،يمكنك إذا رغبت اإلتصال بالمنظمات التي
يتم تمويلها لتقديم مزيد من المعلومات عن عملية التخطيط ،أو يمكنك التحدث إلى مقدمي
الدعم الحاليين للحصول على المساعدة.
وتشمل المنظمات الممولة :إعاقة النمو بوالية غرب أستراليا )،(Developmental Disability WA
متالزمة داون بوالية بغرب أستراليا ) ، (Down Syndrome WAخدمة مجتمع الشمال األقصى
) ،( Far North Community Serviceمركز فريمانتل متعدد الثقافات )Fremantle Multicultural
 ،( Centreريتشموند للرفاه ) WAIS ، (Richmond Wellbeingو جمعية الصم لوالية غرب
أستراليا )( (WA Deaf Societyبدعم من إدارة المجتمعات  -خدمات اإلعاقة) .إذا كان لديك
تشخيص باضطراب طيف التوحد ،يمكنك أيضا اإلتصال بجمعية التوحد.

الخطوة ٤

يبدأ الدعم التخطيطي الفردي
بمجرد التأكد من أهليتك لإلستحقاق ،سيعمل المنسق المحلي معك لوضع خطة دعم فردية.
یمکنك طلب المساعدة في هذا الشأن من شخص ما ،کصديق أو أحد أفراد العائلة أو مقدم
الرعایة أو محام .تبدأ الخطة الفردية بمجرد الموافقة عليها ،وتستمر لمدة  12شهرا.

مدعوم من قبل إدارة شؤون المجتمعات المحلية (خدمات اإلعاقة)

www.autism.org.au

