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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 والية غرب أستراليا؟

يدعم البرنامج الوطني للتأمين ضد العجز في والية غرب
أستراليا األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على الدعم
الفردي المصمم خصيصا لمالءمة احتياجاتهم .و ُيدار البرنامج
محليا في والية غرب أستراليا من قبل إدارة المجتمعات المحلية
 خدمات اإلعاقة (والتي كانت تعرف سابقا باسم لجنة خدماتاإلعاقة) .
سيتم دعم األفراد المستحقين وأسرهم أو مقدمي الرعاية من
قبل منسق محلي .سيعمل المنسق المحلي معك إلنشاء
خطة الدعم الذي تحتاجه في الوقت الحالي وفي المستقبل.
وسوف يساعدك على التواصل مع المجتمع المحلي و الحكومة
الممولة والخدمات الرئيسية التي من شأنها أن تساعدك على
تحقيق أهدافك .يتم مراجعة الخطة في المعتاد كل عام ،أو
عندما تتغير أهدافك واحتياجاتك.

للحصول على  NDISفي والية غرب أستراليا ،يجب أن تنطبق
عليك أو الشخص الذي تدعمه شروط اإلستحقاق :العمر،
اإلقامة و اإلعاقة أو شروط اإلستحقاق للتدخل المبكر.
تتضمن شروط اإلستحقاق لدخول مشارك جديد إلى NDIS
في والية غرب أستراليا اآلتي:
✓

أن يكون عمرك أقل من  65عاما في وقت طلب
اإلستحقاق

✓

أن تكون مواطنا أستراليا ،أو تحمل تأشيرة إقامة دائمة أو
تأشيرة فئة خاصة محمية (فئة فرعية  - 444مواطنون
نيوزيلنديون فقط)

✓

أن تقيم بشكل دائم في منطقة من المناطق التي يعمل
فيها ( NDISيمكنك التحقق من مناطق  NDISمن خالل
زيارة
)http://www.disability.wa.gov.au/wa-ndis/wa-ndis/

✓

دليل على العجز أو اإلعاقة الدائمة عن طريق تقرير طبي
يؤكد التشخيص والتأثير الوظيفي على الحياة اليومية.

يمكن لألطفال دون سن  8سنوات أيضا أن تنطبق عليهم شروط
إستحقاق التدخل المبكر .لمزيد من المعلومات حول شروط
اإلستحقاق للتدخل المبكر ،يرجى زيارة :
http://www.disability.wa.gov.au/wa-ndis/wa-ndis/
أو اإلتصال بمكتب التنسيق المحلي.

إذا کنت غير متأکد من استيفاء شروط اإلستحقاق،
إتصل بمکتب التنسيق المحلي .أو یمکنك اإلتصال
بجمعية التوحد علی الرقم  08 9489 8900للحصول
علی معلومات عامة عن برنامج  NDISوالية غرب
أستراليا

مدعوم من قبل إدارة شؤون المجتمعات المحلية (خدمات اإلعاقة)
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