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اعرف واشرح مبتغاك
اﺳﺄل ﻧﻔﺴﻚ “ﻛﻴﻒ أرﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻲ؟”
واﺷﺮح ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺜﻞ “ﺳﺄﺣﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻛﻞ ﺻﺒﺎح ﻓﻲ ارﺗﺪاء ﻣﻼﺑﺴﻲ وﺗﺤﻀﻴﺮ وﺟﺒﺎت اﻟﻄﻌﺎم” أو “أﺣﺘﺎج إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻳﺮاﻓﻘﻨﻲ
ﻟﺸﺮاء اﻟﺒﻘﺎﻟﺔ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع”.
واﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺜﻞ “ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ أرﻳﺪﻫﺎ؟” أو “ﻛﻴﻒ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪوﻧﻨﻲ ﺑﻄﺮق أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺮاﻓﻘﺘﻜﻢ
ﻟﻲ”؟

انظر حولك وتحدث مع الآخرين
عبر الانترنت
:إن كان لديك إمكانية الوصول إلى الإنترنت ،فقد ترغب في مراجعة ما يلي
مواقع ذات صلة باحتياجاتك وآمالك وأحلامك
صفحات الفيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي؛ وغالبًا ما تساعد قراءة منتديات وتعليقات
.الآخرين في التوصل إلى أفضل خيار لك
اسأل الناس الذين تثق بهم
الطبيب العام الذي تزوره أو مهنيون آخرون في قطاع الرعاية الصحية
أفراد الأسرة الذين يستخدمون خدمات مماثلة
.أصدقاء من أوساطك الاجتماعية ،مثل مجموعات اللعب ونوادي الكتب والمجموعات الرياضية

ثق بحدسك
ﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔاﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻲ ﺣﻘًﺎ؟” ﻓﻘﺪ أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﺧﻄﺔ  NDISاﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوا ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أن
اﺳﺄل ﻧﻔﺴﻚ “ﻫﻞ ﺗﺘ ّ
ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺗﺠﺎه ﻣﻨﻈﻤﺎت أو ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ دﻟﻴﻞ ﺟﻴﺪ ﻳﺴﺘﺮﺷﺪون ﺑﻪ .وأﻧّﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺤﻘّﻴﻦ إذا ﺷﻌﺮوا
ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎح ﺗﺠﺎه ﻣﻨﻈﻤﺎت أو ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ أو إذا ﺷﻌﺮوا ﺑﻌﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ أو ﻋﺪم اﻻرﺗﻴﺎح اﺗﺠﺎﻫﻬﻢ.
ﺗﺬﻛﺮ أﻧﻚ ﺗﺸﺘﺮي ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻮﻳﻞ  NDISاﻟﺨﺎص ﺑﻚ وأﻧّﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻚ.

اسال نفسك
كيف تحدثوا معي ومع الأشخاص المحيطين بي عندما التقيت بهم؟
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هل يستمعون لي ويفهمونني؟
ما هو الشعور الذي خلقوه لدي؟
هل يفهمون أحلامي وأهدافي وهل لديهم أفكار تساعدني في تحقيقها؟
هل حاولوا ثنيي عن أهدافي؟
ما نوع المعلومات التي قدموها؟
هل بدوا صادقين ومهتمين باحتياجاتي؟
هل زوّدوني بمعلومات مفيدة فيما يتعلّق بحالتي؟
هل أجابوا على جميع أسئلتي؟
هل ما يقدمونه واضح وكيف يمكنني الوصول إليه؟

إطرح عليهم أسئلة بشأن
الخدمات التي يقدمونها
كيف سيتم النظر في نقاط القوة التي أمتلكها وفي التحديات التي أواجهها؟
ما هو البحث الذي يعتمد عليه نهجكم؟
المرونة
ما مدى المرونة التي يجب أن أتمتع بها؟
إلى أي مدى ستكونون مرنين؟
كم عدد الأشخاص الذين سيعملون معي؟
هل سيكون موظفوك متوافقين؟
ما هو عدد جهات الاتصال بي؟ ومن هي جهات الاتصال الرئيسية إذا احتجت إلى إجراء تغييرات؟
هل يمكنكم تقديم شهادات من أشخاص يستخدمون خدماتكم؟
خدماتهم
كيف تلبي خدماتكم متطلباتي؟
كيف ستكونون مبدعين لتلبية احتياجاتي؟
هل لدى موظفيكم تجربة سابقة في التعامل في مجال الصحة العقلية؟
رضا العملاء
كيف يؤثر المستفيدون من خدماتكم على ما تقدمونه لهم؟ على سبيل المثال ،هل لديكم ممثلون عن
المستهلكين ومقدمي الرعاية في فريق عملكم؟
كيف تتلقّون التعليقات بشأن خدماتكم؟
كيف تقيّمون خدماتكم؟
no results
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