”تحديد “مستويات الدعم
”الخطوة رقم  – 4تحديد “مستويات الدعم
.كجزء من طلبك ،عليك تقديم دليل على الوتيرة والمدة التي ستحتاج فيها إلى الدعم
وقد يكون من الصعب حساب ذلك .إذا كنت لا تعرف بالضبط مقدار الدعم المطلوب ،فقم بإعطاء فكرة تقريبية )على
).سبيل المثال يومياً أو أسبوعياً
نصيحة حول إكمال الكتيب
:لمساعدتك في  reimagine.todayيمكنك استخدام كتيّب
لتتبع ما تفعله يوماً بعد يوم ومعرفة الدعم الذي تحتاجه – Daily Diary: Activity Tracker
الخطوة  – 1سجّل ما تحتاجه من الدعم
.الخطوة  – 5اكتب آمالك وأحلامك وأهدافك
يمكنك تقديم مزيد من التفاصيل حول احتياجاتك من الدعم  NDIS ،إذا كنت تستوفي متطلبات الحصول على خدمات
أو منسقي المناطق  NDIAعندما تبدأ مرحلة التخطيط .ستساعد التفاصيل التي تقدمها عند تقديم الطلب واضعي خطط
.على العمل معك لوضع خطتك ) (LACالمحلية

نصائح :العوامل التي تحدد مستوى ووتيرة الدعم
ما هي الأنشطة أو المهام التي تحتاج إلى الدعم للقيام بها؟
بأي وتيرة تقوم بهذه المهام؟
ما مدى حاجتك إلى الدعم )يومياً ،أسبوعياً ،شهرياً ،سنوياً( وما هو طول المدة؟
كيف تتغير حاجتك إلى الدعم عندما لا تكون على ما يرام؟
ما نوع الدعم الذي تحصل عليه حالياً؟ هل يمكن لهذا الشخص  /مقدم الدعم تزويدك بمعلومات
حول مقدار الدعم الذي تتلقاه حالياً؟ هل هو كافٍ لتعيش حياة هادفة؟
هل تتلقى المساعدة من العائلة والأصدقاء؟ كيف يساعدونك ومتى؟
هل ستتمكن عائلتك وأصدقاؤك من دعمك دوماً؟ )على سبيل المثال هل يؤثر تقديم الدعم لك على
صحتهم؟ هل لديهم أهداف خاصة بهم مما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على تقديم الدعم لك في
).المستقبل؟
ما هي أنواع الدعم التي يمكن تصنيفها معاً )على سبيل المثال ،قد يتم ربط الدعم في موضوع
)النقل بالدعم في الوصول إلى الاختلاط الاجتماعي أو المساعدة في التسوق؟
ضع جدولاً زمنياً أسبوعياً أو شهرياً وحدّد متى وأين ستحتاج إلى المساعدة والدعم
هل يتغير مستوى الدعم الذي تحتاجه؟ )على سبيل المثال ،بسبب طبيعة إعاقتك التي تأتي على
شكل نوبات أو فترات معينة ،أم أنك ستحتاج إلى مقدار أقل من الدعم في المستقبل؟( .إذا كان
.الأمر كذلك ،حدد متوسط مقدار الدعم الذي قد تحتاجه خلال شهر أو  6أشهر أو سنة
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