چک لیست شرایط لازم برای دسترسی به اندی آی اس
قدم  – 3چک لیست شرایط لازم برای دسترسی به اندی آی اس
چک لیست شرایط لازم برای دسترسی به ان دی آی اس به شما کمک می کند تا امکان دسترسی تان به ان دی آی اس را
بررسی کنید .برای بررسی اینکه آیا ممکن است شرایط لازم را داشته باشید ،به صفحه اصلی چک لیست دسترسی به ان
.دی آی اس در وبسایت ان دی آی اس مراجعه کنید
:این چک لیست شما را به طرف پرسش های زیر می برد

شرایط لازم اقامت در استرالیا
آیا دارای اجازه اقامت در استرالیا هستید؟

 :برای دسترسی به آن دی آی اس شما باید در استرالیا زندگی کنید و
یک تبعه استرالیا باشید ) مثلا در استرالیا بدنیا آمده باشید و یا دولت استرالیا به شما تابعیت
استرالیا را اعطاء کرده باشد( یا
دارای اجازه اقامت دایم باشید ) مثلا در خارج از استرالیا بدنیا آمده باشید ولی قانونا اجازه داشته
باشید که در استرالیا زندگی کنید( یا
.دارای یک ویزای نوع ویژه حفاظت شده باشید
:اگر در مورد داشتن شرایط لازم اقامتی تردید دارید با سازمان بیمه ملی ناتوانی تماس بگیرید
یا تلفن www.ndis.gov.au 1800800110

شرایط لازم سنی
آیا سن شما کمتر از  65سال می باشد؟

.برای دسترسی به ان دی آی اس لازم است که سن شما کمتر از  65سال باشد
در برخی از مناطق استرالیا ان دی آی اس را به برخی از گروه های سنی قبل از دیگران عرضه می کنند
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عرضه ان دی آی اس در منطقه خود به صفحه اطلاعات شرایط لازم دسترسی در
ان دی ای اس مراجعه کنید و یا با سازمان بیمه ملی ناتوانی
و یا تلفن : www.ndis.gov.au 1800800110وبسایت
.تماس بگیرید

شرایط لازم دسترسی به ان دی آی اس
آیا در محلی که شما زندگی می کنید ان دی آی اس در دسترس می باشد؟

.ان دی آی اس در سراسر استرالیا در دسترس می باشد و در حال راه اندازی در استرالیا غربی می باشد
:اطلاعات بیشتر در مورد ان دی آی اس در منطقه خود را در اینجا ببینید
https://www.ndis.gov.au/understanding/ndis-rollout
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شما همچنین می توانید با سازمان بیمه ملی ناتوانی ،عرضه کننده )های( خدمات فعلی تان و یا یک هماهنگ کننده
.منظقه ای صحبت کرده و اطلاعات بیشتری کسب کنید

)شرایط لازم پشتیبانی برای کارهای روزمره )دسته ها برای دسترسی
برای آنکه بر اساس قوانین ان دی آی اس ناتوان شناخته شوید لازم است که نقص یا وضعیتی داشته باشید که احتمالا دائمی شود )برای
.تمام زندگی( و آن مشکل باعث شود که نتوانید کارهای روزمره را به تنهایی انجام دهید

.پرسش های زیر ممکن است به شما کمک کنند تا در مورد “آری” بودن پاسخ تان تصمیم بگیرید
:آیا شما برای انجام کارهای های زیر معمولا به کمک یک شخص یا دستگاه نیاز دارید
متحرک بودن بدون وابستگی ) به این معنا که بتوانید از تختخواب بلند شوید و در داخل و خارج خانه حرکت
کنید(– آیا برای ترک کردن خانه ،استفاده از وسایل نقلیه عمومی ،رفتن به مراکز خرید ،حضور در فعالیت
های تفریحی یا حرفه ای مشکل عمده ای دارید ،یا به خاطر عوارض جانبی درمان تان دارای مشکلات حرکتی
هستید )مثلا رعشه( ؟
برقرار کردن ارتباط )به این معنا که شما دیگران را درک کنید و دیگران شما را درک کنند( – آیا شما
برای شروع کردن یا ادامه دادن یک مکالمه  ،گفتن به دیگران که چه می خواهید یا به چه چیزی نیاز دارید،
فهمیدن یا انجام دادن دستور العمل ها ،مکالمه ها یا دستورات دارای مشکل عمده ای هستید؟
تعامل اجتماعی )به این معنا که بتوانید روابطی ایجاد و حفظ کنید و بر احساسات و هیجانات غلبه کنید(–
آیا وضعیت بهداشت روانی شما مشکل عمده ای در اعتماد کردن به دیگران ایجاد می کند؟ آیا به علت مشکل
تندرستی روانی تان فکر می کنید که نمی توانید در تعامل های اجتماعی مشارکت کنید ،یا روابط خوبی با
خانواده ،هم ردیفان و یا در محیط کار داشته باشید؟
یاد گرفتن )به معنای درک کردن ،بیاد آوردن ،و یاد گرفتن چیزهای جدید( – آیا بهداشت روانی شما تاثیر
عمده ای بر روی برنامه ریزی ،حافظه ،تمرکز یا توانایی یاد گرفتن اطلاعات جدید یا شرکت در آموزش های
گروهی )مثلا کلاس درس( می گذارد؟
مراقبت از خودتان )به معنای نیاز داشتن به کمک برای انجام کارهایی مثل حمام کردن ،لباس پوشیدن و
درست کردن غذا( – آیا بهداشت روانی شما باعث آن می شود که نتوانید سلامت بدنی خود را مدیریت کنید )
رژیم غذایی ،تمرینات بدنی ،مراقبت فردی ،آراستگی ،بهداشت آمیزشی( ،و مانع از آن می شود که نتوانید
داروهای خود را همانگونه که تجویز شده اند مصرف کنید.آیا شما به علت انجام کارهای خطرناک ،فقدان
تمرکز یا خود زنیمجروح می شوید؟
اداره کردن زندگی تان )به معنای انجام دادن وظایف روزمره ،اداره کردن پول و تصمیم گرفتن ها می باشد(
– آیا بهداشت روانی شما تاثیر عمده ای بر روی توانایی تان برای مدیریت مالی ،پرداخت به موقع صورتحساب
ها ،نگهداری از خانه تان و انجام مسئولیت های تان می گذارد؟ آیا بهداشت روانی شما تاثیری بر داشتن
انگیزه  ،عشق به زندگی ،توانایی تمرکز یا الویت بندی کارهای تان می گذارد؟
در قدم  5شما چگونگی نیاز داشتن به پشتیبانی در این قسمت های زندگی تان را جستجو خواهید کرد.
اگر شما واجد شرایط لازم باشید ممکن است که کمک مالی ان دی آی اس به شما تعلق گیرد .اگروضعیت شما
چنین است ،با سازمان بیمه ملی ناتوانی جهت دریافت فرم تقاضای دسترسی ان در ای اس تماس بگیرید.
.قدم  4برای تکمیل این فرم به شما کمک می کند
علیرغم آنکه این یک شرط لازم دسترسی نیست ،اما این برای شما مفید خواهد بود که اطلاعاتی در
باره خدمات و پشتیبانی هایی که در زندگی روزمره به شما کمک می کنند و ممکن است هزینه های آنها
را ان دی آی اس پرداخت کند داشته باشید .برای آنکه به شما کمکی شود تا در این مورد فکر کنید ایده
.های بیشتر و چند تمرین در قدم  6عرضه شده است

عملکرد
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آیا وضعیت شما دائمی است ،بدون آنکه درمان معتبر شناخته شده ،در دسترس و یا مناسبی برای آن وجود دشته باشد؟

در این باره فکر کنید -آیا می توانید نشان دهید که تمام درمان های معتبر مفید برای وضعیت شما آزمایش شده
اند؟ آیا متخصص کلینیکی شما می تواند دلایلی کلینیکی عرضه کند که نشان دهد بیماری شما بطور کامل درمان شده
است و هیچ درمان دیگری آن را کاهش نخواهد داد؟
یادآوری :در حالی که وضعیت بهداشت روانی شما نامنسجم باشد ،نقص )های( حاصل از آن هنوز ممکن است دائمی به حساب
.آید
همچنین ،ان دی آی ای نیازی به اطلاعات خاصی برای معرفی کردن یک محرک برای وضعیت بهداشت روانی شما ندارد-
.لزومی ندارد که شما اطلاعات خصوصی مربوط به صدمه یا بد رفتاری را به اشتراک بگذارید

پشتیبانی هایی که اکنون لازم دارید
آیا اکنون به پشتیبانی هایی نیاز دارید که پشتیبانی های مورد نیازتان در آینده را کاهش دهند؟

یادآوری :پشتیبانی های مداخله زودهنگامی که هزینه شان را ان دی آی اس می پردازد آن هایی هستند که بوسیله
سایرمراکز خدماتاصلی ،مثل بهداشت و آموزش و پرورش ،عرضه نمی شوند .این پشتیبانی ها معمولا شامل ناتوانی
.روانی اجتماعی نمی شوند ،زیرا تشخیص و درمان زودهنگام وظیفه سیستم بهداشت است
.پرسش های زیر می توانند در مورد تصمیم گیری برای پاسخ “آری” به شما کمک کنند
:آیا پشتیبانی مداخله زود هنگام
تاثیر نقص یا وضعیت شما را کاهش خواهد داد؟
از بدتر شدن تاثیر نقص یا وضعیت شما جلوگیری خواهد کرد؟
پشتیبانی های غیر رسمی تان ،مثلا کمک کردن به یک مراقب که بتواند به پشتیبانی از شما ادامه دهد ،را
تقویت خواهد کرد؟
لطفا این نکته را در نظر داشته باشید که مسیرهای اتصال مداخله زود هنگام به ان دی آی اس هنوز در مرحله
بازبینی و توسعه هستند تا اطمینان حاصل گردد که این مسیرها نیازهای افراد مبتلا به وضعیت های روانی را به
.بهترین شکلی تامین می کنند
no results
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