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مثل أنواع الدعم التي تريدها وكيف تحصل عليها .قد تكون  NDIS،هناك الكثير من القرارات التي يجب اتخاذها في
هذه أشياء لم يكن عليك أخذها في الاعتبار من قبل ،مثل عدد المرات التي يزورك فيها أحد موظفي الدعم أو
.الأنشطة التي تمارسها خلال اليوم
حقك في الاختيار ،ويمكن أن يشمل ذلك اختيار شخص ما لدعمك لاتخاذ القرارات .لا يتعين عليك اتخاذ  NDISتدعم
قرارات بنفسك إذا كنت لا ترغب في ذلك .في بعض الأحيان يمكن أن يساعد وجود شخص ما للتحدث عنها ،فقد يطرح عليك
.هذا الشخص أسئلة أو يناقش الإيجابيات والسلبيات أو يقدم لك أفكاراً أخرى لم تخطر على بالك
هل هناك شخص تثق به يمكنه مساعدتك في اتخاذ القرارات؟ يمكن أن يكون هذا الشخص أحد أفراد الأسرة أو صديق أو
.موظف دعم أو أحد أفراد المجتمع
.عندما تختار أن يقوم أشخاص آخرون بدعمك في عملية اتخاذ القرار ،فإن هذا يسمى عملية اتخاذ القرار مدعومة

عملية اتخاذ القرار المدعومة
عملية اتخاذ القرار المدعومة هي عندما يدعمك شخص آخر لاتخاذ القرارات .من حقك أن تطلب الدعم .قد تجد صعوبة
في اتخاذ قرارات بشأن أمور معينة – مثل المال والسكن والصحة والعلاقات .قد تحتاج إلى مستويات مختلفة من
.الدعم في أوقات مختلفة
إنّ طلب رأي شخص آخر واختيار قبول أفكاره أم لا يمنحك السيطرة .ما زلت أنت من يتخذ القرار النهائي .قد
يساعدك هذا الشخص ببساطة على التفكير فيما هو مهم بالنسبة لك وما هي أهدافك والخطوات التي قد تتخذها
.للوصول إلى المكان المرجو .لا يزال بإمكانك اتخاذ قرار يناسبك حتى لو لم يوافق عليه الآخرون
:يمكن للأشخاص الآخرين مساعدتك في
جمع المعلومات وفهمها )1
التفكير بفوائد القرار ومخاطره )2
استكشاف نتائج القرار بالنسبة لك وللآخرين في حياتك )3
وضع خطة للقرار كي يصبح موضع التنفيذ )4
يجب على الشخص الذي يدعمك في اتخاذ القرار الاستماع إليك ومساعدتك في التوصل إلى الخيار الذي يناسبك .يجب
ألا يحاول تغيير قرارك؛ كما يجب عليه احترام قرارك سواءً كان موافقاً عليه أم لا .يجب أن يقبل أنه يمكنك أن
.تأخذ الوقت الذي تحتاجه لاتخاذ قرارك
.مقدم الدعم الجيد هو الشخص الذي يساعدك لتحقيق أهدافك
:لاستكشاف المزيد من عمليات اتخاذ القرار المدعومة ،تحقق من هذه المواقع
www.support-my-decision.org.au
هي أداة لاستكشاف القرارات واتخاذ القرار ودعم اتخاذ القرار )من وجهة نظر كل من متخذ القرار والشخص
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).الداعم
http://research.healthtalkaustralia.org/supported-decision-making/overview
هو موقع إلكتروني يحتوي على معلومات ومقاطع فيديو حول عملية اتخاذ القرار المدعومة من منظور الأشخاص الذين
.يعانون من مشكلة في الصحة العقلية

الدعم لإعادة تصوّر حياتك
موجودة لدعمك لتعيش حياة هادفة .يمكنك استخدام هذا الدعم لمساعدتك في إدارة حياتك كما هي الآن NDIS ،إنّ
.ولكن أكثر من ذلك يمكنك أيضاً استخدامه للمساعدة في المضي قدماً نحو الحياة التي تحلم بها
:للقيام بذلك ،تحتاج إلى فهم
أنشطتك اليومية واحتياجات الدعم
آمالك وأحلامك
.أهدافك

من هم الأشخاص الداعمون لي؟
قد يقدّم العديد من الأشخاص المختلفين الدعم لك .قد يساعدونك كل يوم أو في بعض الأحيان فقط .فكّر في الأشخاص
.الذين قد تطلب الدعم منهم وكيف يمكنهم المساعدة
تحت عنوان “جهات الاتصال المهمة” ،اكتب اسماء الأشخاص الذين يدعمونك ) reimagine.todayفي كتيّب )أو تطبيق
.وكيف يساعدونك .يمكنك تغيير أو إضافة أشخاص إلى القائمة في أي وقت ،مع تغيّر وازدياد احتياجات دعمك
.من قائمة الأشخاص الداعمين هذه ،يمكنك اختيار شخص أو أكثر لمساعدتك في البدء في إعادة تصوّر حياتك
من المفيد أيضاً التفكير في المكان الذي يمكنك فيه مناقشة الأمور مع الشخص الداعم لك ،وكم من
.الوقت تحتاج إلى التحدث إليه
!إن المكان المريح والإطار الزمني المريح سيحدثان فرقاً كبيراً
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