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عند التفكير في مستقبلك بعد الحصول على تمويل  ،NDISعليك التفكير في بعض القرارات المهمّة لخطتك .لست
مضطراً لاتخاذ القرارات الآن ،ولكن يجب أن تبدأ في استكشاف خياراتك .فضلاً عن التفكير فيما إذا كنت تريد
الدعم من “مدرب التعافي“ ،ستحتاج أيضاً إلى التفكير فيما إذا كنت تفضل “تنسيق الدعم” ،وكيف ترغب في إدارة
التمويل في خطتك.

تنسيق الدعم
شاهد هذا الفيديو :ما رأيك في تنسيق الدعم؟
: Transcript-SupportCoordinationاطلع على نص هذا الفيديو هنا
منسق الدعم هو شخص مستقل يساعدك على تعلم اختيار وإدارة خدمات الدعم الخاصة بك ،ويساعدك في وضع خطتك موضع
التنفيذ .سيساعدك على التفكير فيما إذا كانت الخدمات التي تدفع مقابلها مفيدة ،ويمكن أن يساعدك في إجراء
.التغييرات .سيستفيد معظم الأشخاص الذين يعانون من إعاقة نفسية اجتماعية من مساعدة منسّق الدعم
أمور ينبغي أخذها بعين الاعتبار
إذا كانت  NDIA.إذا كنت تعاني من إعاقة نفسية اجتماعية فقد تجد صعوبة في إدارة الخدمات التي تدفع لها
المساعدة من قبل العائلة أو الأصدقاء لاتخاذ القرارات غير كافية ،فيمكن لمنسّق الدعم مساعدتك .حتى إذا كنت
تحصل على دعم من العائلة والأصدقاء ،فيمكن لمنسّق الدعم أن يساعد على التأكد من أن جميع الخدمات التي
تتلقاها مفيدة .هذا ينطبق بشكل خاص عندما تتلقى التمويل لأول مرة .وبمرور الوقت ،يمكنه مساعدتك في تطوير
المهارات لإدارة خطتك بنفسك .قد تحتاج إلى منسّق دعم لمساعدتك في إدارة خطتك إذا كنت بحاجة إلى المساعدة
:في
القيام بالأمور اليومية
اتخاذ الخيارات
إدارة أموالك
.معرفة ما يجب فعله إذا كانت لديك مشكلة
قائمة إيجابيات وسلبيات لمساعدتك في تحديد ما إذا كنت بحاجة  reimagine.todayتوجد في الخطوة رقم  6من كتيّب
.إلى منسّق دعم

خيارات لإدارة الأموال

: Transcript-Self-Manageستجد نص هذا الفيديو هنا
قد تتلقى الأموال للدعم بموجب خطتك .هناك أربعة خيارات لإدارة الميزانيات المختلفة والتمويل .يمكنك أيضاً
.استخدام مجموعة من الخيارات
.الخاصة بك .هذه في الواقع لا تدير خطتك  NDISفيما يلي بعض الخيارات لإدارة أموال
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الإدارة الذاتية
ستدفع لك أو للشخص الذي ترشّحه  NDISيمكنك اختيار إدارة ميزانيتك بنفسك .إذا اتخذت هذا الخيار ،فإن
مباشرةً .يمكنك اختيار إدارة جزء من ميزانيتك بنفسك إذا لم تكن تشعر بالثقة لإدارة كل شيء بنفسك .يمكنك
الدفع لشخص لمساعدتك في تعلّم كيفية إدارة ميزانيتك بنفسك كجزء من خطتك .إذا كنت تدير ميزانيتك بنفسك
.فسيكون لديك المزيد من الخيارات والتحكّم في خدمات دعم الإعاقة التي يمكنك شراؤها

مرشّح الخطة
.هو الشخص الذي تختاره لإدارة أموالك

منظمات متخصصة في تزويد إدارة الخطط المسجّلة لدى الوكالة الوطنية لتأمين المعوقين
إذا اتخذت هذا الخيار ،فستتم إدارة ميزانيتك من قبل منظمة متخصصة في إدارة الخطط .هذه عادةً تكون منظمة
تختارها أنت .بموجب هذا الخيار ،تقوم الوكالة الوطنية لتأمين المعوقين بالدفع لمدير الخطة الخاص بك
.مباشرةً

الوكالة الوطنية لتأمين المعوقين
.إذا اخترت أن تقوم الوكالة الوطنية لتأمين المعوقين بإدارة ميزانيتك ،فسوف تدفع لمقدمي الدعم مباشرةً
فأنت تقرر كيفية إدارة أموالك .قد تختار الجمع بين الخيارات وإدارة بعض من  NDIS،إذا أصبحت مشتركاً في
ميزانيتك بنفسك بينما يدير شخص آخر ميزانياتك الأخرى .المهم هو ما الأفضل بالنسبة لك .في الخطوة رقم  6من
ستجد قائمة بالإيجابيات والسلبيات لمساعدتك في اتخاذ القرار .ابدأ في التفكير فيما  reimagine.today،كتيّب
إذا كنت تريد منسّق الدعم الآن وما إذا كنت تريد دعماً لإدارة ميزانيتك .عندما تبدأ بالتخطيط للحصول على
يمكنك أن تطلب الدعم المناسب لمساعدتك .إذا كنت تتلقى الدعم من منظمة ما ،يمكنك أيضاً طلب مشورة NDIS،
.مستقلة من شخص آخر
:قد يكون هذا المورد القابل للطباعة مفيدًا لدعمك إذا أصبحت مريضًا
?What if I become unwell
no results
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