كيفية مطالعة هذا الموقع الإلكتروني
:تمّ إعداد هذا الموقع الإلكتروني للاستخدام من قبل
الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية
لمساعدة الأشخاص دون  65سنة من العمر الذين يعانون من مشاكل في الصحة  reimagine.todayتمّ تطوير موقع
وللدعم والخدمات التي تقدّمها هذه الخطة (NDIS) .العقلية على فهمٍ أفضل للخطة الوطنية للتأمين ضدّ الإعاقة
وهو يتوجّه مباشرة إلي الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة
كإحدى  NDISالعقلية ،ويهدف إلى تزويدهم بالمعلومات والدعم الذي يحتاجون إليه للحصول على خدمات
.الموارد في مرحلة تعافيهم
ويرسّخ هذا الموقع الرأي القائل بأن “التعافي يتعلق بتحقيق حياة مثالية من
الرفاهية الشخصية والاجتماعية والعاطفية ،التي يحدّدها كل فرد ،إذا كان يعاني من مشكلة في الصحة العقلية
”.أو يتعافى منها
وصُمّم هذا الموقع لمساعدة جميع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية على فهم
.سواء كانوا يعانون من إعاقة نفسية اجتماعية أم لا  NDIS،خطّة
ولمعرفة المزيد بشأن الإعاقة النفسية الاجتماعية ،يمكنك الاطلاع على  :الخطوة  :1فهم الإعاقة النفسية
Step 1: Understand psychosocial disability.الإجتماعية
وإذا كنت لا تملك جهاز كمبيوتر أو هاتفاً ذكياً ،أو إذا كنت لا تدري كيفية استخدامهما ،فيمكنك القيام بما
:يلي
زيارة المكتبة المحلية أو المركز المجتمعي المحلي ،حيث يتوفر اليوم في العديد منها
.أجهزة كمبيوتر عامّة تستطيع استخدامها
.طلب المساعدة من صديق لك أو فرد من عائلتك أو مقدّم رعاية
.طلب الاجتماع بمزوّد خدمات للاطلاع على الوثيقة أومناقشتها مع بعضكما

مقدّمو الدعم
تتوجّه المعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني أيضاً إلى الأصدقاء،
.وأفراد الأسرة ومقدمي الرعاية لمساعدتهم على تقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية
وتهدف بعض الأقسام في هذا الموقع إلى توفير المعلومات التي تساعد مقدّمي
الدعم الذين ليسوا من أفراد عائلتك وليسوا مقدمي رعاية ولكنهم يرغبون في
تقديم المساعدة لك؛ مثل الأطباء العامّين ،وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية )كالأطباء النفسيين
 .ومزوّدي الخدمات الصحية ذات الصلة( وموظفي الدعم
ونودّ التذكير بأنّ
سيكون له خطة خاصة به تعكس أهدافه ،وظروفه الشخصية واحتياجات دعم الإعاقة  NDISكلّ شخص يحصل على تمويل
الخاصة به .وينصبّ تركيز الخطة على الشخص ذي الإعاقة ،ومع ذلك فإنّ أنواع الدعم المقدّمة في الخطة الخاصة
.بهذا الشخص قد يكون لها أيضاً فوائد مباشرة أو غير مباشرة على العائلات ومقدمي الرعاية
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ما زالت حديثة وجميعنا نتعرّف عليها ،وخاصةً كيفية عمل هذه الخطة فيما  NDISكما نودّ التذكير بأنّ خطة
يتعلّق بالأشخاص الذين يعانون من مشاكل في
الصحة العقلية! وإذا كانت لديك أسئلة حول هذا الموقع الإلكتروني ،فيرجى الاتصال بـمجلس تنسيق الصحة
وللاطّلاع على المزيد بشأن كيفية عمل  MHCC.العقلية
 National Disability Insurance Agency.يُرجى الاتصال بالوكالة الوطنية للتأمين ضدّ الإعاقة  NDIS،خطة

كيفية مطالعة هذا الموقع الإلكتروني
تنقسم المعلومات الواردة في هذا الموقع إلى ستة أقسام أو خطوات.
وقد ترغب في مطالعة الخطوات بالترتيب ،أو قد ترغب في استكشافها بطريقتك الخاصة واختيار المحتوى الذي تريده
.
 Step 1: Understandوللبدء في المطالعة يُرجى مراجعة الخطوة  :1فهم الإعاقة النفسية الإجتماعية
psychosocial disability
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الأقسام الواردة في الكتيّب
للمساعدة في دعم طلبك ،قمنا بتطوير أداة إعادة تصور حياتك :كتيّب لمساعدتك.
وسيتم توجيهك ،أثناء مطالعتك لهذه الوثيقة ،إلى الأقسام
حيث يمكنك تدوين أفكارك وإجاباتك reimagine.today .الواردة في كتيّب
 NDIS.ثم يمكنك استخدام هذا الكتيّب لمساعدتك في دعم طلبك للحصول على
 DOWNLOAD WORKBOOKتحميل الكتيّب
no results
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