من يمكن أن يكون الشخص الذي يقوم بمساندتك؟
الخطوة رقم  – 4من يمكن أن يكون الشخص الذي يقوم بمساندتك؟
إلى منحك الخيار والتحكم في حياتك ،فإن بعض الأشخاص يجدون صعوبة في التعبير عما يحتاجون  NDISفي حين تهدف
إليه .في بعض الأحيان قد تحتاج إلى مساعدة من أحد أفراد العائلة أو صديق أو عامل مدفوع الأجر لدعمك في طلب
أو لينوب عنك لتعزيز حقوقك وحمايتها والدفاع عنها .قد يشار إلى هذا الشخص ﺑ  NDIS،الحصول على خدمات
“المساند” .يمكن للمساند ،مثل مقدم الدعم ،المشاركة في المكالمات الهاتفية والاجتماعات معك ،أو التحدث أو
.الكتابة أو التصرف نيابة عنك
:ينبغي على هذا الشخص
القيام بما هو مناسب بالنسبة لك ،وليس بالنسبة لشخص آخر
التركيز على احتياجاتك
أن يكون مخلصاً لك مع احترام حقوق الآخرين
.أن يكون صوتك عندما تحتاجه
لا توفر الدعم من خلال تعيين مساند لك ،كما أنها لا تعين لك ممثلاً في مسألة  NDIAمن المهم أن تفهم أن
.لعام  2013لا يسمح بذلك  NDISالمراجعة القانونية للقرار .فقانون

برامج المساندة الخارجية
هناك العديد من البرامج الخارجية التي تقدم الدعم من خلال المساندة .بعض برامج الولايات والأقاليم مدرجة
: www.dss.gov.auهنا
الذي يمكنه ) National Disability Advocacy Program (NDAPهناك أيضاً البرنامج الوطني لمساندة المعوقين
.مساعدتك أو تزويدك بالمعلومات حول البرامج المحلية أو دعم الأقران

البرنامج الوطني لمساندة المعوقين
ولكن ليس كل شخص لديه مساند  NDIS،قد يلعب المساند دوراً كبيراً في دعمك عند محاولة الحصول على خدمات
للأشخاص الذين يعانون من إعاقة فرصة ) (NDAPيمكنه تقديم الدعم .يوفر البرنامج الوطني لمساندة المعوقين
الحصول على مساندين يقومون بتعزيز وحماية وضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان ،وخاصة للأشخاص ذوي
:المعوقين في ستة مجالات رئيسية  NDAPالإعاقة .يساند
تمثيل الذات :دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لتمثيل أنفسهم أو كمجموعة
مساندة الأسرة :مساعدة أفراد الأسرة في المطالبة نيابة عن شخص ما
المساندة الفردية :إعلاء حقوق الأفراد من خلال التصدي للتمييز والإيذاء والإهمال
المساندة القانونية :إعلاء حقوق ومصالح الأفراد من خلال معالجة الجوانب القانونية للتمييز
والإيذاء والإهمال
مساندة المواطنين :مطابقة الأشخاص مع المتطوعين
المساندة المنهجية :السعي إلى إزالة العوائق ومعالجة التمييز لضمان حقوق الناس .استخدم طريقة البحث
.لإيجاد المنظمات التي تقدم المساندة في منطقتك  online advocacy finderعن المساندة عبر الإنترنت

تمثيل الذات
تمثيل الذات هو عندما تمتلك الثقة في التصرف بمفردك لتحسين نوعية حياتك ،حيث يمكنك شرح احتياجاتك بنفسك
.واتخاذ القرارات بشأن الدعم الذي تحتاجه
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تطوير مهارات تمثيل الذات
:أيضاً على اكتساب مهارات تمثيل الذات من خلال ) (NDAPيمكن أن يساعدك البرنامج الوطني لمساندة المعوقين
مساعدتك على التطور وتحديد احتياجاتك وأهدافك
ضمان فهمك لحقوقك ومسؤولياتك
التأكد من أنك تفهم قراراتك وكيف ستؤثر على حياتك
إجراء مراجعة داخلية  ،يمكنهم  NDIAتقديم الدعم في المراجعات .على سبيل المثال ،إذا قررت أن تطلب من
بشخص يقدم الدعم إذا كنت ترغب في أن يتم إجراء  NDAPمساعدتك في المشاركة في المراجعة .يمكن أن تصلك
 Administrative Appeals Tribunal (AAT).في محكمة الاستئناف الإدارية  NDISمراجعة خارجية لقرار
وقد تم تطويره من قِبل شبكة دعم المعوقين في أستراليا المحدودة  www.advokit.org.au،اطلع على الموقع
 NDIS.لدعم مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بـ (DANA) ،

Useful links:
Looking after yourself
Assertive communication
Assertiveness
Resolving conflict
no results
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