تقديم الأدلة الداعمة
الخطوة رقم  – 4تقديم الأدلة الداعمة
.عليك تقديم دليل على أنك تعاني من إعاقة نفسية اجتماعية وما هو تأثير ذلك على حياتك  NDISللحصول على تمويل
 NDIS:بشأن التقدم بطلب إلى  NDISاستمعوا إلى نصائح بعض المشاركين ومقدمي الرعاية في

: Transcript-Adviceتتوفر نسخة نصية من هذا الفيديو هنا
يجب أن تكون الأدلة التي تقدمها حديثة )أقل من عام واحد( وقد تتضمن أشياء موجودة لديك مثل الرسائل أو
.التقييمات أو تقارير أخرى من أخصائيين صحيين أو من العائلة أو مقدمي الدعم
إذا لم يكن لديك أدلة حديثة ،فستحتاج للحصول على تقييم جديد .يمكن أن يساعدك المعالج المهني أو الأخصائي
النفسي أو العامل الاجتماعي في ذلك .بموجب المبادرة الحكومية “تحسين الحصول على الخدمات” ،يمكنك الحصول
 Betterلمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة صفحة وزارة الصحة  (Medicare).على بعض الجلسات التي تغطيها مديكير
.يمكنك أيضاً طلب المساعدة من طبيبك أو من أخصائي طبي آخر ،على سبيل المثال من طبيب نفسي Access webpage.
:يجب أن تتضمن الأدلة تفاصيل حول
حالة الصحة العقلية  /الإعاقة النفسية الاجتماعية التي تعاني منها
أي علاجات تتلقاها لهذا الغرض
إلى متى ستستمر حالة الصحة العقلية  /الإعاقة النفسية الاجتماعية )تذكر أنه لتلبية متطلبات الحصول
)على الخدمات يجب أن تكون الحالة دائمة
.كيف يؤثر ذلك على حياتك اليومية

:بعض الأدلة التي قد تقدمها
إستمارة الأدلة الداعمة
إذا لم يكن لديك أدلة حديثة ،أو إذا كانت الأدلة التي تملكها لا تقدم تفاصيل كافية ،فقد تحتاج إلى إكمال
.استمارة الأدلة الداعمة
تشتمل هذه الاستمارة على التفاصيل الشخصية الأساسية وقسم يكمله أخصائي صحي .سيقدم الأخصائي الصحي تفاصيل
حول الإعاقات التي تعاني منها والدعم الذي تحتاجه .إذا كنت قد خضعت لأي تقييم رسمي للإعاقة النفسية
الاجتماعية ،يمكنك تقديم هذه النتائج أيضاً .يمكنك أيضاً إرفاق معلومات من أشخاص آخرين مثل أحد أفراد
.الأسرة أو أحد عمال الدعم

نصيحة حول إكمال الكتيب
نموذج عن استمارة الأدلة الداعمة

من زميلك محمد في  sample Supporting Evidence Form hereاطلع على عينة من الأدلة الداعمة هنا
reimagine.today .
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يوضح ذلك كيف يمكن لطبيب أو غيره من المهنيين الصحيين وصف حالة شخص يعاني من ضعف وظيفي والدعم
.الذي يحتاجه

إفادة مقدم الرعاية
دائماً رسائل داعمة إلا أن هذه من شأنها تعزيز طلبك .إذا كان شخص ما في حياتك )أحد أفراد  NDIAلن تطلب
العائلة أو صديق أو جار( يقوم بدعمك ،يمكن لهذا الشخص تقديم إفادة مقدم الرعاية .يمكن أن تكون الإفادة على
.شكل رسالة خطية أو يمكن للشخص طلب مقابلة
يمكن أن تساعد إفادة مقدم الرعاية في إظهار تأثير صحتك العقلية على قدرتك على المشاركة في الأنشطة
.اليومية
:لا يوجد إرشادات أو نموذج لإعداد إفادة مقدم الرعاية ،ولكنها قد تتضمن معلومات حول
حالة صحتك العقلية وكيف تؤثر على أدائك اليومي
الأمور التي تحتاج إلى الدعم للقيام بها وما الذي يقوم به مقدم الرعاية لدعمك
احتياجات وأهداف مقدم الرعاية لك وكيف يؤثر دور الرعاية عليه
ما إذا كان بإمكانه الاستمرار في رعايتك بنفس الطريقة في المستقبل
غير ذلك من أشكال الدعم غير الرسمي التي تحصل عليها ،مثل العائلة أو الأصدقاء
.معرفتها عند تقييم الدعم الذي قد تحتاجه  NDIAأي معلومات مهمة أخرى يجب على
لمزيد من المعلومات ،ولقائمة تفقد مقدمي الرعاية وبعض النماذج عن إفادات مقدمي الرعاية يرجى الاطلاع على
 www.carersaustralia.com.auعلى الموقع  Carers Australiaمعلومات منظمة

نصيحة حول إكمال الكتيب
نموذج عن إفادة مقدم الرعاية

من زميلتك غيليان في  sample Carer Statement here،اطلع على نموذج عن إفادة مقدم الرعاية هنا
reimagine.today.
.يمكنك استخدام هذا كمثل لتكتب إفادة مقدم الرعاية الخاصة بك

رسائل الدعم الأخرى
قد يقوم الأشخاص الآخرون الذين يدعمونك بكتابة رسائل دعم .قد يشمل ذلك عائلتك أو أصدقائك أو عمال الدعم
.الحاليين وغيرهم من العاملين الصحيين

نصيحة حول إكمال الكتيب
نموذج عن رسالة دعم

 reimagine.today.من زميلك بوب في  sample letter of support hereاطلع على نموذج عن رسالة دعم هنا
قام بكتابة هذه الرسالة منسق الدعم لبوب من برنامج شركاء في التعافي ،وهي تصف :التأثيرات
الوظيفية للإعاقة النفسية الاجتماعية لبوب وتاريخ علاج بوب والدعم الموصى به ومعلومات حول
.أهداف بوب وغيرها من المعلومات المطلوبة في استمارة طلب الحصول على الخدمات
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no results
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