قائمة المصطلحات
هل تشعر بالارتباك أحياناً بسبب التعابير المستخدمة في مجالَي الصحة العقلية والإعاقة؟ يُستخدَم في كلّ
من المجالين اللغة العربية المبسّطة الموجّهة نحو الشخص أولاً ،والتي تهدف إلى تحقيق التعافي ومعرفة
تأثير الصدمة لوصف وذكر التجارب الحية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية وفي
.مرحلة تعافيهم
مصطلحاتٍ خاصةً بها يتعيّن عليك محاولة فهمها أيضاً NDIS .وتستخدم
إلى استخدام لغة خالية من التعابير التقنية قدر الإمكان reimagine.today .ويهدف
وستساعدك قائمة  NDIS.وسيساعدك أيضاً على تعلّم المصطلحات المستخدمة في
.المصطلحات إذا كنت بحاجة إلى تفسير لبعض التعابير أثناء مطالعتك لهذا الموقع
فإننا نرغب في  reimagine.today،وإذا كان لديك اقتراح في التعبير عن أمر ما بشكل أفضل في
 feedback.الحصول على ملاحظاتك

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
A
حياة مجدية وذات معنى :ويشير ذلك إلى حياة
مُرضية غنية بعلاقات وثيقة مع العائلة والأصدقاء ،والتمتّع بصحة جيدة ورفاهية للاستمتاع بهذه العلاقات.
ويعني ذلك أن يكون لديك عمل مجدٍ وذات أهداف تقوم به كل يوم ،سواء كان بمثابة وظيفة أو عمل تطوّعي لدعم
الآخرين .ويعني أيضاً امتلاك منزل وحياة خالية من الضغوط المالية والقلق ،كما يعني توفير
الفرص للتعليم والرعاية الصحية الجيدة ،وكل ذلك دون التعرّض للتمييز الناتج عن وجود مشاكل في
]الصحة العقلية4] .
. Watch this video for more detail.وللمزيد من التفاصيل الرجاء مشاهدة الفيديو التالي
نموذج طلب الحصول على الخدمة :وهو نموذج طلب تقوم بملئه وتستخدمه
 NDIS.كجزء من المعلومات المستخدمة لتحديد إذا كنت مؤهلاً للحصول على تمويل  NDIAوكالة
:يجب أن تكون  NDIS،متطلبات الحصول على الخدمة :للحصول على تمويل
)لديكإعاقة دائمة لن تزول ،أو إعاقة من المرجّح ألاّ تزول )انظر أيضاً إعاقة عرضية
دون 65عاماً
مقيماًفي أستراليا
مواطناًأسترالياًأو لديك وثيقة تثبت أنّه يمكنك الإقامة في أستراليا
) NDISلطلب حصولك على الخدمة )نموذج طلب الحصول على تمويل  NDIAقرار الحصول على الخدمة :قبول أو رفض وكالة
المحامي :وهو شخص يدعمك ويساعدك في الدفاع عن حقوقك واحتياجاتك ورغباتك.
.ويمكن للمحامي في بعض الأحيان الدفاع عنك أو التحدث أو الكتابة بالنيابة عنك
.التطلّعات :الأمل أو الحلم بتحقيق أمور معينة في حياتك

B
تمويلها – ميزانية للدعم  NDISالميزانية )الميزانيات( :تتوفر ثلاث فئات من الميزانيات التي يمكن لـخطة
الأساسي وميزانية لدعم بناء القدرات وميزانية لدعم رأس المال .ويرتبط كلّ من هذه الميزانيات بأنواع الدعم
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وفقاً لأنواع الدعم  NDISعلى اختلافها .وهذه الميزانيات هي المبالغ المختلفة التي يتلقاها الشخص من خطة
.المختلفة

C
بناء القدرات :وهو يتعلّق بالحرص على مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على اكتساب الثقة
بالنفس وتطوير المهارات والموارد التي يحتاجونها للمشاركة في المجتمع أو الحصول على الفرص أو الخدمات
.ذاتها على قدم المساواة مع الآخرين
مقدّم الرعاية :وهو الشخص الذي يعتني بشخص من ذوي الإعاقة .وهو لا يتلقّى
.المال وعادة ما يكون أحد أفراد الأسرة
اختيار  NDISالاختيار والتحكم :يستطيع المشاركون في خطة
.ما هو مهم بالنسبة لهم ،واختيار الدعم الذي يتلقونه ومن يقوم بتقديم هذا الدعم
.المشاركة في المجتمع :أي طرق انخراط الناس في مجتمعهم
الاندماج في المجتمع :وهو يشير إلى الحرص على إتاحة وصول جميع الأشخاص )سواء كانوا من ذوي الإعاقة أم لا(
]إلى جميع أنواع الأنشطة أو الخدمات والمشاركة فيها مثل سائر أفراد المجتمع1] .
الخدمات المجتمعية:
الأنشطة والخدمات التي يمكن لأي شخص استخدامها في المجتمع ،على سبيل المثال المكتبات والمجموعات الرياضية
 .ويطلق بعض مزوّدي الخدمات على أنفسهم أيضاً الخدمات المجتمعية نظراً
.لأنهم نشأوا بسبب الاحتياجات الفريدة الخاصة بالمجتمعات المحلية
المستهلك :هو الشخص الذي كان يتلقّى سابقاً الدعم بسبب معاناته من مشاكل في الصحة العقلية أو الذي
.يتلقى هذا الدعم في الوقت الحالي .وهذا الشخص يعيش تجربة حية بسبب معاناته من مشاكل في الصحة العقلية
تنسيق أنواع الدعم )تنسيق الدعم( :ويمكن ان يكون”تنسيق الدعم” أحد فئات الدعم التي يتلّقاه المشارك
الخاصة به .ويتمّ تقديم المساعدة للشخص الذي يتلقّى التمويل لفئة الدعم هذه من  NDISفي خطة
.أجل تنظيم وإدارة الدعم الخاص به في خطته

D
الإعاقة :الإعاقة هي الفقدان الكامل أو الجزئي لوظائف الشخص البدنية أو العقلية )قانون مكافحة التمييز ضدّ
ذوي الإعاقة لعام  .(1992ويمكن أن تؤثر الإعاقة في الطريقة التي يستخدم بها الشخص جسمه أو دماغه ،وكذلك في
قدرته على أداء الأعمال في البيئة المحيطة به.
).ويمكن فهم الإعاقة بعدة طرق )انظر النموذج الطبي للإعاقة والنموذج الاجتماعي للإعاقة
فالإعاقة مصطلح شامل للعاهات وأوجه القصور في النشاط والقيود على المشاركة .ويشير هذا
المصطلح إلى الجوانب السلبية للتفاعل بين الفرد )الذي يعاني من مشكلة صحية( والسياق الشخصي والبيئي الذي
.يعيش فيه ذلك الفرد
:والإعاقة يمكن أن تكون
إعاقةحسّية مثل الإصابة بالصمم
إعاقةبدنية مثل إصابة النخاع الشوكي
إعاقةذهنية
.إعاقةنفسية اجتماعية ناتجة عن مشاكلة في الصحة العقلية
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E
 (ECEI):التدخل المبكر لمرحلة لطفولة المبكرة
وهو برنامج يقدم المساعدة للأطفال ذوي الإعاقة عندما يكونون صغار السنّ لتحسين حياتهم في مرحلة
 NDIS.لاحقة ،حتى لا يُضطرّوا إلى اللجوء إلى خطة
المشاركة الاقتصادية والاجتماعية :وهي تشير إلى الطرق التي تقوم فيها بالانخراط في مجتمعنا /
مجتمعاتنا واقتصادنا .وتعني المشاركة الاقتصادية القيام بأمور مثل العمل في وظيفة )فرصة لكسب المال(
أو التطوّع أو الدراسة .وتتضمّن المشاركة الاجتماعية الالتحاق
.بالنوادي أو بمجموعات ،بالإضافة إلى المشاركة في حياة عائلتك وأصدقائك والاهتمام بهم
 NDIS.الأهلية :وهي تعني استيفاء الشروط )متطلّبات الحصول على الخدمات( الخاصة بمن يمكنه الحصول على تمويل
.في الغالب نموذج طلب الحصول على خدماتها لتحديد أهليتك في الحصول عليها  NDISوتستخدم خطة
الإعاقة العرضية :قد يمرّ الشخص الذي يعاني من مشاكل في الصحة العقلية بأوقات يعيش فيها على نحو جيد وأوقات
أخرى لا يكون فيها على ما يرام .وعندما تختلف حالة الصحة العقلية للشخص من حيث الشدّة ،يُعرف
ذلك بـ “الإعاقة العرضية” .وإذا كانت مشكلة الصحة العقلية للشخص عرضية ،ولكن لديه
 NDIS.آثار طويلة المدى تتطلّب الدعم على مدى الحياة ،فقد يكون مؤهلاً للحصول على خدمات

F
 NDIS.الدعم الرسمي :وتكون خدمات الدعم فيه مدفوعة من خلال حزمة
:متاحة أمام جميع الأستراليين المؤهلين  NDISالبرنامج الكامل :التواريخ التي أصبحت فيها خطة
إقليم العاصمة الأسترالية – تموز/يوليو 2016
نيو ساوث ويلز – تموز/يوليو 2018
جنوب أستراليا – تموز/يوليو 2018
تسمانيا – تموز/يوليو 2019
فكتوريا – تموز/يوليو 2019
كوينزلاند – تموز/يوليو 2019
.الإقليم الشمالي – تموز/يوليو 2019
 NDIS.وقبل هذه التواريخ كان متاحاً فقط لبعض الناس في بعض المناطق التقدّم بطلبات الحصول على خدمات
الأداء الوظيفي :ويُستخدم هذا المصطلح لوصف الأمور التي يمكنك أداؤها ،بما في ذلك الأنشطة والمشاركة في
.بيئته .وهو يصف الجوانب الإيجابية للتفاعل بين الفرد وبيئته
التأثير الوظيفي :ويُستخدم هذا المصطلح لوصف نوع الإعاقة التي يعاني منها الفرد وشدّتها
.وكيف تؤثر على المهام التي يريد القيام بها وطريقة أدائه لهذه المهام
لقاء الخدمات  NDISالدعم المموّل :وهو عبارة عن الدعم بالتمويل الذي تمنحه خطة
المقدّمة .وهو الدعم الذي يساعد المشاركين على القيام بالأنشطة اليومية وعلى تحقيق أهدافهم.
.ويُشترَط أن يكون هذا الدعم معقولاً وضرورياً
حزمة الدعم المموّل :وهي تشير إلى مبلغ المال المتاح في حزمة المشاركين لتمويل الدعم المقدّم لهم من خلال
.ويتلقّى المشاركون المال في الحزمة الخاصة بهم وفقاً للخطة الخاصة بهم  NDIS.خطة
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G
الأهداف )الآمال والأحلام( :وهي الأمور التي تودّ القيام بها أو ترغب في تحقيقها في المستقبل والتي من
).شأنها أن تساعدك على التمتّع بحياة جيدة )انظر أيضا التطلّعات
الوصي :وهو الشخص الذي يمكنه اتخاذ قرارات قانونية بالنيابة عن الشخص ذي الإعاقة .ويكون الوالدان عادة
).الوصيين عليه ،وفي بعض الأحيان تكون الدولة هي الوصية عليه )الوصاية

H
الصحة :وهي حالة من اكتمال سلامة الفرد البدنية والعقلية والرفاه الاجتماعي

I
العاهات – وهي تشير إلى فقدان الوظيفة البدنية أو العقلية أو الحسّية أو تقييدها
على المدى الطويل أو الدائم [2] .وقد يشمل ذلك أيضاً ،بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل
في الصحة العقلية ،فقدان وظائف الجسم على نحو عرضي ،مما يخلّف في كثير من الحالات عاهةً دائمة أو
]طويلة الأمد كما يخلّف عجزاً لاحقاً3] .
الدعم غير الرسمي :وهو يشير إلى الدعم غير المدفوع الذي يتلقّاه المشاركون من الأشخاص المحيطين
.بهم ،مثل أفراد العائلة والأصدقاء والجيران وأصحاب المتاجر في المجتمع المحلي
مبدأ التأمين :ويحصل كل أسترالي مصاب بإعاقة منذ الولادة أو أُصيب بإعاقة في مرحلة لاحقة من
 NDIS.حياته على الدعم الذي يحتاجه من خلال خطة

L
 NDIS،الروابط :وهي تشير إلى الحرص على ربط الأشخاص ذوي الإعاقة ،من خلال خطة
.بالدعم والخدمات غير الرسمية في المجتمع بهدف مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم
التجربة الحيّة :وهي تعني التجربة الحية لفرد يعاني من مشكلة في الصحة العقلية أو التجربة الحية لفرد
تربطه علاقة وثيقة بشخص يعاني من مشكلة في الصحة العقلية ،مثل أحد أفراد العائلة أو الشريك .ويُستخدم هذا
.المصطلح أيضاً لوصف التجربة الحية في مرحلة التعافي
التجربة الحية مع الإعاقة :وهي تشير إلى التجربة الحية لشخص يعاني من إعاقة معينة أو التجربة الحية لفرد
.تربطه علاقة وثيقة بشخص من ذوي الإعاقة مثل أحد أفراد العائلة أو الشريك
وهؤلاء المنسّقون عبارة عن مؤسسات شريكة في المجتمع المحلي وهم يعملون مع  (LAC):منسّقو المناطق المحلية
ويساعد  NDIS.لمساعدة المشاركين وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم في الحصول على الخطة الخاصة بهم من NDIS
وعلى إعداد الخطة الخاصة بهم .كما  NDISمنسّقو المنطقة المحلية المشاركين على الحصول على تمويل
الخدمات السائدة(  NDISيمكنهم مساعدة المشاركين في إدارة خطتهم والحصول على الدعم والخدمات من خارج خطة
)والدعم المقدّم من المجتمع المحلي

M
الخدمات السائدة :وهي عبارة عن خدمات متاحة للاستخدام من قبل جميع المواطنين وهي غير مموّلة من خطة
وغير مقدّمة منها .وهي تتضمّن خدمات الرعاية الصحية ورعاية الصحة العقلية ،ووسائل النقل العامNDIS ،
.والتعليم ،والسكن والتوظيف
السوق :ويشير هذا المصطلح إلى جميع مزوّدي الخدمات الذين يقدّمون منتجات وخدمات للأشخاص بتمويل من
 NDIS.خطة
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النموذج الطبي للإعاقة :وينظر النموذج الطبي للإعاقة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على أنّهم مصابون بعاهةٍ
.معيّنة أو باختلافات معيّنة
الصحة العقلية :وهي حالة من العافية تُمكّن الفرد من
إدراك إمكاناته الخاصة ،والتكيّف مع ضغوط الحياة العادية ،والعمل بشكل منتج ومفيد ،والإسهام في مجتمعه
.المحلي
مشاكل في الصحة العقلية:
]ويصف هذا المصطلح مجموعة واسعة من الأعراض التي يمكن أن تشير إلى مرض عقلي سواء تم تشخيصه أم لا5] .
المرض العقلي:
المرض العقلي هو مرض قابل للتشخيص ويتداخل بشكل كبير مع قدرة الفرد الإدراكية و/أو العاطفية و/أو الاجتماع
ية [6] .ولا يتمّ تشخيص الأمراض العقلية في جميع الحالات ،وفي البعض منها لا يتواصل الأشخاص الذين يعانون
منها أبداً مع الخدمات التي تُعنى بمشاكل الصحة العقلية .ولا يتسبّب سوى بعض من هذه الأمراض فقط بإحداث
]عاهة لدى المصابين بها7] .
مستهلك الصحة العقلية :وهو شخص يمرّ بتجربة حية مع مرض عقلي أو مشكلة
.في الصحة العقلية )انظر التجربة الحية( وقد لجأ إلى طلب الدعم أو الخدمات
التعافي من مشاكل في الصحة العقلية :إن التعافي من مشاكل في الصحة العقلية هي عملية فردية ،وهي تختلف
باختلاف الأشخاص .والتعافي هو قدرة الشخص على إنشاء وعيش حياة هادفة ومساهمة في مجتمع من اختياره سواء
]بوجود مشاكل في الصحة العقلية أو بدونها8] .
والتي تتضمّن الأهداف والميزانية الخاصة  NDIS،خطتي الأولى :وهي الخطة الأولى التي يحصل عليها المشارك مع
به .وتستمرّ هذه الخطة لمدة عام على الأقلّ ما لم يتغير شيء

N
وهي منظمة في حكومة الكمنولث تقوم بإدارة خطة  – NDIA:الوكالة الوطنية للتأمين ضدّ الإعاقة
.وتطبيقها NDIS
وهي برنامج إصلاحي ووسيلة حديثة لتقديم الدعم للأشخاص ذوي  – NDIS:الخطة الوطنية للتأمين ضدّ الإعاقة
.الإعاقة ولأسرهم
ويعملون في مواقع  NDIAوهم موظفون لدى وكالة  NDIA:فريق النفاذ الوطني التابع لوكالة
ويقرّرون  NDISمختلفة في جميع أنحاء أستراليا ويعملون على مراجعة طلبات الحصول على خطة
 NDIA.ما إذا كان الأشخاص مؤهلين للحصول على خدمات وكالة
المرشّح :وهو الشخص الذي يمكنه اتخاذ قرارات بالنيابة عن فرد ليس لديه والد أو وصي
.ويحتاج إلى مساعدة في اتخاذ الخيارات

P
لاستيفائه شروط الأهلية .ويُشار إليه  NDISالمشارك :وهو شخص من ذوي الإعاقة ويحصل على خدمات
.أحياناً باسم العميل أو الشخص
وعلاقاته ،والدعم  NDIS،بيان المشارك :ويشير إلى المعلومات المتعلّقة بترتيبات معيشة المشارك في خطة
.الذي يتلقاه ،ويتضمّن وصفاً لحياته اليومية وتطلّعاته وأهدافه القصيرة والطويلة المدى
.المشاركة :وهي انخراط الشخص في الحياة .وتمثل المنظور المجتمعي لأداء الشخص لمهامه
قيود المشاركة :وهي عبارة عن مشاكل قد يواجهها الفرد في مواقف معيّنة في الحياة .ويتم تحديد هذه القيود
من خلال مقارنة مشاركة فرد معين مع المشاركة المتوقعة لفرد غير مصاب بإعاقة في المجتمع عينه أو الثقافة
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.عينها
الدائم :ويشير هذا المصطلح إلى أمر لا يزول ،وسيدوم مدى الحياة .ومن أحد شروط الأهلية للحصول على خطة
أن تكون المشكلة أو العاهة التي يعاني منها الفرد دائمة أو من المحتمل أن تكون دائمة NDIS
)).انظر أيضاً الإعاقة العرضية
ذو الإعاقة :وهو الشخص الذي يعاني من عاهة معينة أو يقوم
:بأنشطة محدودة ،ويحتاج إلى المساعدة للقيام بأمور مثل
فهم الأمور
إقامة صداقات
الحصول على وظيفة
ارتداء الملابس
.التنقل
التابع له NDIS .خطته الفردية الخاصة به .ويتمّ إعداد هذه الخطة مع معدّ خطة  NDISالخطة :لكل شخص مشارك في
وتتضمّن الخطة احتياجات المشارك وأهدافه ،والأموال والدعم الذي ستقدمه له
.لمساعدته في تحقيق هذه الأهداف  NDISخطة
المقدّم لخدمات الدعم الواردة في الخطة الخاصة  NDISمدير الخطة :وهو شخص أو مؤسسة تقوم بإدارة تمويل
بالمشارك .وتشمل الإدارة أموراً مختلفة مثل تسديد فواتير مزوّدي الخدمات ،وإعداد اتفاقيات خدمات
.معهم ،والتعاقد معهم ودفع أجورهم ،وإعداد تقارير شهرية حول كيفية استخدام الأموال
مراجعة الخطة :ويشير ذلك إلى مراجعة الخطة الخاصة بالمشارك مع فريق
كل  12شهرا على أقلّ تقدير NDIS .ومعرفة ما إذا كان يلزم تغييرها .وتتم مراجعة خطة المشارك مع  NDISعمل
.ويمكنك أيضاً طلب مراجعة الخطة فيما لو طرأ أي تغيير على ظروفك
ويمكن للمشارك  NDIS.المزوّد :وهو شخص يدير خدمة أو يبيع منتجاً معيناً للمشارك الذي يحصل على تمويل
اعتماد مزوّدي خدمة من اختياره ويمكنه تغييرهم إذا لم يكن راضياً – وهذا ما
قائمة بمزوّدي خدمات مسجّلين ،ولكن إذا كنت تقوم بالإدارة الذاتية  NDISيُسمّى بالاختيار والتحكّم .ولدى
.لكامل التمويل الخاص بك أو جزء منه فليس بالضرورة اعتماد مزوّدي خدمات مسجّلين
الإعاقة النفسية الاجتماعية :وهي تشير إلى ما تتسبّب فيه مشاكل الصحة العقلية من
عواقب اجتماعية واقتصادية .ويتمّ استخدام هذا المصطلح لوصف القيود أو التحدّيات التي
يواجهها الشخص في حياته والمرتبطة بمشاكل في صحته العقلية .وهي تنظرإلى هذه
التحدّيات والقيود ،أو العاهات ،على أنّها إعاقات قد تؤثر في قدرة الشخص على المشاركة في الحياة مشاركة
.كاملة

R
بتمويل  NDISالمعقول والضروري :المعقول يعني أنّه عادل .والضروري يعني أنك تحتاج إليه بشدّة .وتقوم خطة
الأمور العادلة والتي تحتاج إليها بشدّة من أجل التمتّع بحياة جيدة ومواجهة التحدّيات الناتجة عن الإعاقة
.التي تعاني منها

S
المجال :ويشير هذا المصطلح إلى الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ،وإلى
.مجموعات الأشخاص الذين يدافعون عن مصلحة ذوي الإعاقة
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ويدفع  NDISالإدارة الذاتية )التمويل( :وذلك عندما يقوم المشارك بإدارة التمويل المقدّم من خطة
الخاص به  NDISأجور مزوّدي الخدمات مباشرة أو من خلال مدير الخطة .ويمكن لأي شخص إدارة كامل تمويل
.أو جزء منه
الإدارة الذاتية )الاعتناء بالنفس( :ويشير ذلك إلى
مقدار المساعدة التي يحتاجها المشارك للقيام بأموره اليومية ،ولاتخاذ القرارات ومعالجة المشاكل وإدارة أ
).مواله )انظر أيضاً مدير الخطة وتنسيق الدعم
اتفاقية الخدمة :وهي وثيقة تشرح الدعم الذي سيقدّمه لك مزوّدو الخدمات ،وكيفية دفع أجورهم ،وكيفية
.معالجة المشاكل ،وما عليك القيام به إذا كنت ترغب في تغيير الخدمات
.مزوّد الخدمة :انظر المزوّد
الإدماج الاجتماعي :وهو يشير إلى القدرة على إشراك ذوي الإعاقة وإدراجهم في جميع جوانب المجتمع الذي يقوم
باحتضانهم بشكل حقيقي؛ ويقوم بدعمهم في مواجهة الأزمات ويتدخّل لمعالجتها ويمنعها؛ كما ويمتنع عن ممارسة
]التمييز بحقهم أو عن وصمهم9] .
النموذج الاجتماعي للإعاقة :ويعتبرهذا النموذج الإعاقة
بأنها ناتجة عن طريقة تنظيم المجتمع ،وليس عن العاهة التي يعاني منها الفرد أو اختلافه عن غيره من الناس.
.وهو ينظر في سبل إزالة الحواجز التي تحدّ من خيارات الحياة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة
.المورّد :وهو شخص يزوّد المنتجات اللازمة لدعم المشاركين ،أي المعدّات
الدعم :وهي الأمور التي تساعد ذوي الإعاقة في تلبية احتياجاتهم المتعلّقة
بإعاقتهم للقيام بأنشطتهم اليومية ،كيما يكونوا فاعلين في المجتمع ويحققوا أهدافهم )وقد يكون
).ذلك بشكل أشخاص يقدّمون الدعم لذوي الإعاقة أو منتجات تساعد هؤلاء على القيام بالأنشطة اليومية
:فئات الدعم
 NDIS:هناك ثلاث فئات مختلفة من الدعم الذي يمكن أن تمنحك إياه خطة
دعم بناء القدرات الذي يساعدك على اكتساب المهارات للمستقبل؛ ومثال على ذلك هو تمويل تنسيق الدعم بغية
.الخاصة بك  NDISمساعدتك في تنفيذ خطة
الدعم الأساسي الذي يساعدك على القيام بمهام الحياة اليومية؛ ومثال على ذلك المساعدة في تدبير الأمور
.المنزلية؛ وبخاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الصحة العقلية
دعم رأس المال ويقدّم هذا الدعم المموّل ضمن هذه الفئة المساعدة للمشاركين من أجل
بناء استقلاليتهم ومهاراتهم .وهو عبارة عن أجهزة ومعدّات يمكن أن تساعدك على الانخراط في المجتمع؛ ومثال
.على ذلك التقويم الإلكتروني الذي يساعدك على تذكّر المواعيد وحضورها في الموعد المحدّد

T
الصدمة :وهي تجربة عاطفية ومؤلمة يمرّ بها الشخص ويمكن أن تتسبّب بضررٍ كبير ودائم على
.نمائه العقلي والبدني والعاطفي وقد تؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية واعتلالات مصاحبة لها
معرفة تأثير الصدمة :ويشير هذا المصطلح إلى التزوّد بالمعرفة فيما يتعلّق بالصدمة ،أي تأثيرها ،والتفاعل
.بين الشخص ،وطرق التعافي منها؛ وإدماج هذه المعرفة في جميع جوانب تقديم الخدمات

W
الرفاهية :وهي الشعور بالراحة أو السلامة الصحية أو السعادة ،أي الشعور بأنك قادر على الوصول إلى أقصى
.طاقتك والتكيّف مع ضغوطات الحياة والمساهمة في مجتمعك
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 وهم الأشخاص الذين يعملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة:القوى العاملة.

المراجع
 معظم تعريفات المصطلحات مأخوذة أو معدّلة من قائمة مصطلحاتNDIS/ قائمة المصطلحات بلغة عربية
)سهلة )إلّا حيث ذكر غير ذلك.
[1] Definition from ACE DisAbility Network ‘Inclusion in the
Community’ http://www.acedisability.org.au/information-for-providers/inclusion-in-the-community
.php). Accessed 14 June 2017.
[2] World Health Organisation, 2002, Towards a common language for Functioning Disability and
Health ICF, WHO, Geneva
[3] National Mental Health Consumer & Carer Forum, 2011, Unravelling Psychosocial Disability,
A Position Statement by the National Mental Health Consumer & Carer Forum on Psychosocial
Disability Associated with Mental Health Conditions, Canberra, p.5, accessed
at https://nmhccf.org.au/sites/default/files/docs/nmhccf_psychosocial_disability_booklet_web_versi
on_27oct11.pdf, on the 14 June 2017.
[4] National Mental Health Commission, 2014, National Contributing Life Survey
Project, 2014, http://www.mentalhealthcommission.gov.au/our-work/national-contributing-life-sur
vey-project.aspx, accessed on 14 June 2017.
[5] National Mental Health Consumer & Carer Forum, 2011, Unravelling Psychosocial Disability,
A Position Statement by the National Mental Health Consumer & Carer Forum on Psychosocial
Disability Associated with Mental Health Conditions, Canberra, p.6, accessed
at https://nmhccf.org.au/sites/default/files/docs/nmhccf_psychosocial_disability_booklet_web_versi
on_27oct11.pdf, on the 14 June 2017.
[6] Commonwealth Department of Health and Aged Care, 2000, National Action Plan for
Promotion, Prevention and Early Intervention for Mental Health, Mental Health and Special
Programs Branch, Commonwealth Department of Health and Aged Care, Canberra.
[7] National Mental Health Consumer & Carer Forum, 2011, Unravelling Psychosocial Disability,
A Position Statement by the National Mental Health Consumer & Carer Forum on Psychosocial
Disability Associated with Mental Health Conditions, Canberra, p.6, accessed
at https://nmhccf.org.au/sites/default/files/docs/nmhccf_psychosocial_disability_booklet_web_versi
on_27oct11.pdf, on the 14 June 2017.
[8]Australian Health Minters’ Advisory Council, A National Framework for Recovery-Orientated
Mental Health Services, Commonwealth of Australia, Australia, 2013, p.1,, accessed
at http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/67d17065514cf8e8ca257c1d00
017a90/$file/recovgde.pdf, on the 14 June 2017.
[9] Mental Health Coordinating Council, 2011, information on social inclusion, accessed from the
MHCC website, http://www.mhcc.org.au/ resources/social-inclusion.aspx, on 29 March 2011
no results

|8

