یک برنامه ان دی آی اس چیست؟
قدم  – 6ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ان دی آی اس ﭼﯿﺴﺖ؟
:برنامه های ان دی آی اس شامل این ها می باشد
یک طرح ساده و تعاریف واضحی از پشتیبانی هایی با تامین مالی
اطلاعات مختصری در باره خودتان و هدف های تان
چگونه پشتیبانی های با تامین مالی به شما کمک خواهند کرد تا به هدف های تان برسید
یک ریز اقلامی از بودجه های تان برای پشتیبانی های مختلف ،و
اطلاعاتی در مورد کسانی که برای کمک با آنها تماس خواهید گرفت ،از جمله تماس اصلی تان در
.آن دی آی ا
بطور ساده ،یک برنامه ان دی آی اس هدف ها ،آرزوها و پشتیبانی های مورد نیاز شما را ترسیم می کند )از جمله هر
کمک مالی که ممکن است دریافت کنید( .اولین برنامه شما شروع کردن یک رابطه مادام العمر با ان دی آی اس می باشد.
همینطور که زندگی تان تغییر می کند ،برنامه تان هم تغییر خواهد کرد .هر فردی در ان دی آی اس برنامه منحصر
.بفرد خودش را دارد
:این ویدیو این موضوع را کمی بیشتر تشریح می کند
:شما می توانید مطالب بیشتری را در وبسایت ان دی آی اس هم بخوانید
https://www.ndis.gov.au/participants/creating-your-plan
طیفی از منابع مالی به برنامه ها متصل می باشند .اکثر افرادی که مبتلا به ناتوانی روانی اجتماعی هستند
.سالانه مبلغی بین  30000دلار تا  50000دلار دریافت می کنند
اگر به نظر شما پشتیبانی های موجود در اولین برنامه تان منصفانه یا جوابگوی نیازهای تان
.نیستند شما می توانید از ان دی آی ا بخواهید که آن تصمیم را بازبینی کند
اگر به ان دی آی اس دسترسی پیدا کردید شما با شخصی از ان دی آی ا در مورد هدف های تان صحبت خواهید کرد و
فهرستی از چیزهای مورد نیازتان را خواهید نوشت ،چیزهایی که به شما کمک می کنند تا به اهداف تان برسید .در
.یا برنامه موبایل( تان می تواند مفید واقع شود(  reimagine.todayاین مرحله کتابچه
ان دی آی ا از اطلاعات مربوط به پشتیبانی های موجودتان استفاده می کند تا اولین برنامه شما را طرح کند .یکی
از کارمندان ان دی آی ا به شما کمک می کند تا همه کمبودهای پشتیبانی های فعلی تان و چگونگی ارتباط آن ها با
.اهداف تان را در نظر بگیرید
برنامه شما پشتیبانی های “معقول و ضروری” مورد نیاز تان را مشخص خواهد کرد و پشتیبانی هایی را که به شما کمک
می کنند تا به اهداف تان برسید ،نشان خواهند داد )چیزهایی که ممکن است قبلا با استفاده از
).برنامه موبایل یا صفحه امیدها و رویاهای آینده من در مورد شان فکر کرده باشید reimagine.today ،کتابچه
:وقتی که برنامه ان دی آی اس تان نوشته شد ،اطلاعات زیر را به شما عرضه می کند

توضیحی از خدماتی که می توانید دریافت کنید
مبلغ کمک هایی که برای این خدمات دریافت خواهید کرد
انتخاب و اختیار برای برگزیدن سازمان ها ،کارکنان یا دستگاه هایی که هزینه شان را از منابع مالی تان
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می پردازید
.شما پشتیبانی کننده خود را انتخاب می کنید؛ برنامه شما کسی را تحمیل نمی کند
no results
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