 NDISقائمة التحقّق من شروط الحصول على
 NDISالخطوة رقم  – 3قائمة التحقّق من شروط الحصول على
من معرفة ما إذا كان بإمكانك ) (NDISستساعدك قائمة التحقّق من شروط الحصول على البرنامج الوطني للإعاقة
الحصول عليه ،وللتحقّق ممّا إذا كنت تتمتّع بالمؤهلات المطلوبة اذهب إلى قائمة التحقّق من شروط الحصول على
.الإلكتروني  NDISالرئيسية على موقع ) (NDISالبرنامج الوطني للإعاقة
:وستبيّن لك قائمة التحقّق الأسئلة التالية

المتطلبات التي تتعلّق بالإقامة في أستراليا
هل لديك تأشيرة الإقامة في أستراليا؟
:يجب أن تكون ساكناً في أستراليا وأن تكون  NDISلكي تحصل على
)مواطناً أسترالياً )مولوداً في أستراليا أو قامت الحكومة الأسترالية بمنحك الجنسية الأسترالية
)أو مقيماً دائماً )مولوداً خارج أستراليا ولكن سُمِح لك البقاء في أستراليا قانونياً
.أو تحمل تأشيرة حماية من فئات التأشيرات الخاصّة
:اتّصل بدائرة التأمين الوطني للإعاقة إذا التبس عليك أمر متطلبات الإقامة على موقعها الإلكتروني
.أو على الرقمwww.ndis.gov.au 1800800110 :

متطلبات العمر
هل أنت تحت  65سنة من العمر؟
.يجب أن تكون تحت  65سنة من العمر  NDISلكي تحصل على
في بعض أجزاء أستراليا إلى بعض الفئاتِ العمرية قبل ) (NDISتم تقديم قُدّم برنامج التأمين الوطني للإعاقة
.غيرها
للحصول على مزيدٍ من المعلومات عن تقديم البرنامج التأمين الوطني للإعاقة في منطقتك ،تحقّق من معلومات
أو اتّصل بدائرة التأمين الوطني للإعاقة  www.ndis.gov.auشروط الحصول على البرنامج على موقعهِ الإلكتروني
على رقم الهاتف1800800110 :

 NDISمتطلبات تيسّر
متاحاً؟  NDISهل تسكن في منطقة يكون فيها
.متاحٌ في كافة أنحاء استراليا وبدأ العمل به في ولاية غرب أستراليا  NDISإنّ
للحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج في منطقتك تصفح الموقع الإلكتروني التالي
https://www.ndis.gov.au/understanding/ndis-rollout
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كما ويمكنك الاتّصال بدائرة التأمين الوطني أو مُقدّم )مقدّمي( الخدمات الحاليّ لك أو منسّق خدمات منطقتك
.المحلية للتحدث بشكل أكبر عن هذا الأمر

)متطلبات الدعم للأمور اليومية )الفئات التي يراد الحصول عليها بموجب البرنامج
لابدّ أن يكون لديك إعاقة أو حالة ) (NDISلكي تستوفي شروط الإعاقة بموجب برنامج التأمين الوطني للإعاقة
.مرضية تكون على الأرجح دائمة )مدى الحياة( كما ومن شأنها أن تعيقُك من القيام بأمورك اليومية بنفسك
”.قد تساعدك الأسئلة التالية على تحديد ما إذا ستكون إجابتك “نعم
:هل تحتاج عادة إلى مساعدة شخص ما أو استخدام أداة مساعدة حتى تتمكن ممّا ما يلي
التحرك باستقلالية )ويتعلّق هذا الأمر بمغادرة الفراش والتنقّل في البيت وخارجه( – هل تعاني من
صعوبة بالغة في مغادرة المنزل واستخدام وسائل النقل العام أو الذهاب لمراكز التسوّق أو حضور
النشاطات الترفيهية أو المهنية أو أنّك تعاني من صعوبة في الحركة بسبب الأعراض الجانبية للعلاج
)كالارتعاش(؟
التواصل )ويتعلق هذا الأمر بفهم الآخرين وفهمهم لك( – هل تعاني من صعوبة بالغة في بدء محادثة ما أو
الاستمرار فيها أو إخبار الآخرين بالأمور التي تحتاج إليها أو فهم أو اتّباع الإرشادات أو
المحادثات أو التعليمات؟
التفاعل الاجتماعي )ويتعلق هذا الأمر ببناء العلاقات والحفاظ عليها والتعامل مع المشاعر والعواطف
وتحملها( – هل تتسبب لك صحتك النفسية بصعوبة بالغة في وضع ثقتك في الناس؟ هل يتعذر عليك المشاركة في
التفاعلات الاجتماعية أو أن تكون لك علاقات طيبة مع العائلة أو زملائك أو في مكان عملك نتيجة صحّتك
النفسية؟
التعلّم )ويتعلق هذا الأمر بالفهم والتذكّر وتعلم أشياءً جديدة( – هل تؤثر صحّتك العقلية النفسية
تأثيراً بالغاً على قابلية التخطيط لديك أو ذاكرتك أو تركيزك أو قدرتك على تعلم أموراً جديدة أو
المشاركة في التعلّم الجماعي )كالصفوف الدراسية(؟
العناية بنفسك )ويتعلق هذا الأمر بالحاجة إلى المساعدة على القيام بأمور كالاغتسال وارتداء
الملابس وتحضير وجبات الطعام( – هل تُعيقك صحّتك العقلية النفسية من تدبّر أمر العناية بصحّتك
البدنية )كنظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية والعناية الشخصية والعناية بالمظهر والصحّة
الجنسية(؛ وهل تعيق أيضاً قدرتك على تناول أدويتك بحسب إرشادات الطبيب؛ وهل تعاني من إصابات نتيجة
قيامك بمخاطرة ما أو بسبب ضعف التركيز لديك أو إصابة ذاتية؟
تدبّر حياتك )ويتعلق هذا الأمر بقيامك بأعمالك اليومية والتصرّف بالمال واتخاذ القرارات( – هل تؤثر
صحّتك النفسية تأثيراً بالغاً على قدرتك على تدبّر أمورك المالية وتسديد فواتيرك في مواعيدها
المحددة والحفاظ على منزلك وصيانته والايفاء بمسؤولياتك الأخرى؛ وهل تؤثر صحتك العقلية النفسية
أيضاً على مستوى التحفيز لديك أو على اكتراثك بالحياة أو قدرتك على التركيز أو ترتيب المهام بحسب
أولوياتها؟
ستتعرّف في الخطوة  5بأيّة الطرق ستحتاج للمساعدة في هذه النواحي من حياتك .وقد تكون مؤهلاً
إذا استوفيت الشروط المؤهلة للحصول عليه .فإذا كان ذلك ينطبق  NDISللحصول على التمويل بموجب
عليك ،فكّر في الاتّصال بدائرة التأمين الوطني للإعاقة للحصول على استمارة طلب الحصول على
وستساعدك الخطوة  4على تعبئتها بالكاملNDIS .
وفي حين أن ما يلي ليس أحد شروط الحصول على البرنامج ،إلّا أنه من المفيد أن تكون لديك بعض
 NDISالأفكار عن أنواع الخدمات والدعم التي قد تساعدك في حياتك اليومية والتي من شأن تمويل
تغطية نفقاتها .يوجد في الخطوة  6العديد من الأفكار وبعض النشاطات التي من شأنها أن تساعدك
.على التفكير في هذا الأمر

استمرارية الحالة
هل حالتك المرضية حالة دائمة وليس لها علاج معروف أو متوفر أو مناسب وقائم على الأدلّة؟
فكّر فيما إذا كان بإمكانك أن تثبت بأنه تم اللجوء إلى جميع العلاجات الملائمة والقائمة على الدليل لعلاج
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حالتك المرضية؛ وهل بإمكان طبيبك تقديم تبرير سريري يبين بأنّ حالتك المرضية قد تم علاجها بالكامل وأنّه
لا توجد علاجات أخرى لتخفيفها؟
ملاحظة :بالرغم من أنّه قد تكون حالتك المرضية العقلية النفسية حالة عرضية ،إلّا أن العجز الناتج عنها قد
.يعدّ عجزاً دائماً
أيّة معلومات محدّدة تبيّن سبب حالتك المرضية العقلية النفسية ،فلا تحتاج إلى الإفصاح  NDIAكما ولا تطلب
.عن أيّة معلومات خاصّة تتعلق بأية صدمة نفسية و/أو إساءة تعرضت لها

الدعم المطلوب الآن
هل تحتاج لبعض الدعم الآن وذلك لتقليل احتياجاتك للدعم في المستقبل؟
خدمات التدخل المبكّر التي لا يقدمها أيّ قِطاع من القطاعات الخدمية  NDISملاحظة :يموّل
التقليدية الأخرى كالصحّة والتعليم ،ولا تشمل هذه الخدمات الإعاقة النفسية – الاجتماعية حيث
.يقع أمر تشخيصها وعلاجها المبكر على عاتق النظام الصحّي

”.وقد تساعدك الأسئلة التالية على معرفة ما إذا ستكون إجابتك عليها بـ “نعم
:هل من شان التدخل المبكر أن يعمل على ما يلي
تقليل تأثير عجزك أو حالتك المرضية عليك؟
الحد من تدهور حالة العجز لديك أو حالتك المرضية؟
تعزيز الدعم غير الرسمي المقدم لك كمساعدة الشخص الذي يقدم الرعاية لك لكي يستمر على مساعدتك؟
ولا تنسى من فضلك بأنّ طرق التدخل المبكّر بموجب برنامج التأمين الوطني للإعاقة لا تزال قيد المراجعة
والتطوير وذلك للحرص على أن تلبّي على أفضل وجه احتياجات الأشخاص الذين يعانون من حالاتٍ مرضية عقلية
 .نفسية
no results
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