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معلومات عن هذا الكتيّب
تم تصميم هذا الكتاب لدعم األشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية من خالل NDIS. يمكن استخدامه أيًضا 

من قبل الموظفين ومقدمي الدعم واألسرة ومقدمي الرعاية وغيرهم. 

إجمع معلوماتك
يمكنك هنا جمع كل المعلومات التي تود مشاركتها مع اآلخرين. يمكن أن يشمل ذلك معلومات عمن تكون، وكيف هي حياتك وكيف 

تريدها أن تتغير. 

يمكنك استخدامها من أجل: 
جمع معلومات عنك للمساعدة في شرح موقفك عند التحدث إلى موظفي تقديم الدعم	 
وضع أفكارك وآمالك وأحالمك كي تشعر باألمل	 
مساعدتك على تذّكر تفاصيل قد تنساها عندما تنشغل بأمور الحياة ومشاكلها	 
 	)NDIS( جمع المعلومات والتحضير للبرنامج الوطني لتأمين المعوقين

استخدم الموقع اإللكتروني
تم تصميم هذا الكتيّب كي يتم استخدامه مع الموقع اإللكتروني www.reimagine.today. يقّدم لك الموقع اإللكتروني 

معلومات وأمثلة لمساعدتك في إكمال األنشطة الموجودة في هذا الكتيّب  
يمكنك أن تختار أن يقوم شخص بمساعدتك على استخدام هذا الكتيّب. لكن تذكر، يمكنك استخدام الكتاب بطريقتك الخاصة وفي 

الوقت الذي تريد. يمكنك أيًضا العودة وإضافة المزيد إليه أو إجراء تغييرات الحقًا كلما تغيرت حياتك.
تذكر أن آمالك وأحالمك مهمة ولكنها قد تجعلك تشعر في بعض األحيان بعدم األمان أو في موقع ضعف، لذلك من المهم مشاركة 

هذا الكتاب فقط مع أشخاص تثق بهم وتشعر باألمان معهم. 

هل تحتاج إلى مساعدة؟
اطلب من شخص تثق به مثل أحد أفراد األسرة أو أحد موظفي الدعم مساعدتك في إكمال هذا الكتيب و/أو في مسيرتك مع  

.)NDIS(
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قبل أن نبدأ: 
من يمكنه الحصول على خطة البرنامج الوطني لتأمين المعوقين )NDIS(؟

تساعدك قائمة التفقّد هذه على معرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصول على دعم البرنامج الوطني لتأمين المعوقين.       
تذكر أن هذا مجرد دليل والقرار النهائي بشأن الحصول على الدعم يعود إلى الوكالة الوطنية لتأمين المعوقين.

قائمة التفقّد للحصول على دعم البرنامج الوطني لتأمين المعوقين:

* لمزيد من المعلومات حول وسائل الدعم األخرى المتوفرة، راجع “خدمات أخرى يمكن أن تدعمني” على 
reimagine.today :موقع 

http://reimagine.today/step-3/other-services-that-could-support-me

اإلجابة السؤال

�نعم  
انتقل للسؤال رقم 2

�كال  
 قد تتمكن من الحصول على دعم من نوع 

آخر*

 هل لديك اإلقامة األسترالية؟	. 
للحصول على دعم البرنامج الوطني لتأمين المعوقين، يجب أن تعيش في 

أستراليا وتكون: 
مواطناً أسترالياً أو	 
مقيماً دائماً أو 	 
حاصل على تأشيرة فئة خاصة محمية	 

�نعم  
انتقل للسؤال رقم 3

�كال 
 قد تتمكن من الحصول على دعم من نوع 

آخر *

 هل تبلغ من العمر ما يقل عن 65 سنة؟	. 
للحصول على دعم البرنامج الوطني لتأمين المعوقين يجب أن يكون 

عمرك أقل من 65 عاًما عند التقدم بطلب 

�نعم  
اتصل بـ NDIA على الرقم 

110 800 1800 واطلب استمارة تقديم 
الطلب.

�كال 
 NDIS لن تتمكن من الحصول على دعم 

الممّول
ال يزال بإمكانك التفكير في:

آمالك وأحالمك   )الخطوة 5،   أ( 
الصفحة 23(

ب(   غير ذلك من وسائل الدعم المتاحة *

 هل تحتاج عادة إلى مساعدة من شخص أو تجهيزات للقيام باألمور 3. 
اليومية بنفسك بسبب مشكلة صحية أو حالة من المحتمل أن تكون 

دائمة؟ 
لتأمين المعوقين يجب أن يكون لديك  البرنامج الوطني  للحصول على دعم 
مشكلة صحية أو حالة من المحتمل أن تكون دائمة )مدى الحياة( وتمنعك 

بنفسك.   اليومية  باألمور  القيام  من 
 

العرضية والتي تختلف حّدتها، كما هو  المشاكل الصحية  ويشمل ذلك 
اليومية بشكل خطير بمشكلة  تتأثر حياتهم  الذين  الحال غالبًا مع األشخاص 

الصحة عقلية. في 
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مقدمة: معلومات عني 
هذا القسم مخصص لجمع معلومات عامة عنك. يمكنك استخدام هذه المعلومات عندما تلتقي بأشخاص جدد، 

مثل األشخاص الذين يقدمون لك الرعاية والدعم والعالج، حتى لو لم تحصل على دعم البرنامج الوطني لتأمين 
المعوقين. 

تفاصيل شخصية:

اسمي

عنواني

رقم هاتفي

بريدي اإللكتروني 

في الصفحات التالية، يمكنك استكشاف القليل عن نفسك!
إن ما تدرجه هنا سيساعد األشخاص الذين يعملون لدعمك اآلن على فهم المزيد عنك والدعم الذي تختاره 

لتعيش حياة ذات معنى.

فكرة مفيدة: لقد استخدمنا في هذا الكتيب بعض األمثلة عن كلمات وصور قد تجدها مفيدة. 
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T

أنا...
استخدم فروع الشجرة والكلمات والصور لوصف شخصيتك. 

أضف المزيد من الفروع إذا احتجت! 

األشياء التي أحب القيام بها ...

األشياء التي أجيدها ...

األشياء التي تجعلني سعيداً ...

أشياء ال أحبها أو ال أستطيع فعلها ...

األشخاص/ الحيوانات المفضلة لدي 

أشياء أحتاجها ...

ما أشعر به في داخلي
استخدم العبارات لكتابة مشاعر حول حياتك
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 األشياء التي ...
صف بالكلمات أو الصور األشياء التي تحبها وال تحبها.

أحب:
مثالً األنشطة:  مثالً األنشطة: 

الناس التي تجعلني أشعر: الناس التي تجعلني أشعر:

 مثالً األماكن التي تكونمثالً أماكن مثل ...
 مربكة / صعبة بالنسبة لي،

مثل ...

ماذا أيضاً؟ ماذا أيضاً؟

ال أحب:
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األشخاص الذين يساعدونني
قد يكون هؤالء األشخاص األصدقاء أو العائلة أو زمالء السكن أو الجيران أو زمالء العمل أو زمالءك في 

الفريق أو غيرهم ممن يهتمون بك ويدعمونك. قد يكونون أيًضا أشخاًصا تدعمهم. 

إذا لم يكن يوجد العديد من األشخاص في حياتك، فقد يكون هذا أمر يمكنك أن تسعى لتحقيقه كجزء من آمالك 
وأحالمك )الصفحة 23(. 

صف ما هو دورهم في حياتك عالقتهم بك االسم
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تجربتي مع الصحة العقلية 
كلمات أو صور تصف تجربة العيش مع مشكلة في الصحة العقلية أو إعاقة أو صعوبة. 

... كلمات أو صور تصف تجربتك:

... كيف يؤثر ذلك على حياتك اليومية؟

ما هي بعض األشياء التي تقوم بها اآلن والتي تساعدك في مثل هذه األمور؟

مثالً:
حزين
محبط
مربك

غاضب
ال أحد يستمع

الناس ال يفهمون

مثالً:
من الصعب أن …

الناس  …
التجّول في ....

مثالً:
أشعة الشمس

األصدقاء/العائلة 
ممارسه الرياضه

التأمل
الحضاره 

جاٍر االتصال بـ ...
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األشياء التي أحتاج إلى دعم للقيام بها
كلمات أو صور تصف األمور التي تحتاج إلى دعم للقيام بها.

عندما ال أكون على ما يرام، 
أحتاج إلى دعم في 

عندما أكون على ما يرام، 
أحتاج إلى دعم في 

مثال:

فى المنزل

الطبخ

التنظيف

التجوال في

المواصالت

معرفة أين أذهب

األنشطة

مقابلة الناس

تكوين صداقات

الدراسة 

العمل

من يستطيع أن يدعمني للقيام بهذه األشياء؟
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الخطوة األولى: ما هي اإلعاقة النفسية واالجتماعية؟
هنا يمكنك جمع المعلومات التي قد تحتاجها لتقديم طلب إلى البرنامج الوطني لتأمين المعوقين )يسمى طلب 

الحصول على الدعم access request(. يمكنك استخدام هذه المعلومات لتوجيه العاملين في الخدمات 
الصحية وخدمة المجتمع عندما يساعدونك لجمع أدلتك. 

احتياجات الدعم الخاصة بي 
في الصفحة السابقة، استكشفنا “األمور التي تحتاج إلى دعم للقيام بها” ... إذا كنت ستقدم طلبًا للحصول على 

دعم البرنامج الوطني لتأمين المعوقين سيُطلب منك تقديم معلومات حول “احتياجاتك النفسية واالجتماعية” وأي 
احتياجات أخرى لدعم اإلعاقة. 

 – إذا كنت ال تفهم ماهية “اإلعاقة النفسية االجتماعية”   
reimagine.today في موقع 	راجع الخطوة 

 اآلن ، باستخدام فئات طلب البرنامج الوطني لتأمين المعوقين التالية، فكر مرة أخرى في كيفية تأثير 
صحتك العقلية على حياتك اليومية والدعم الذي تحتاجه في المجاالت المذكورة. سيُطلب منك تقديم هذه 

المعلومات لدعم طلبك إلظهار التأثير على حياتك - في أفضل أيامك وأسوأها.

راجع الخطوة 	 من موقع reimagine.today – للحصول على أمثلة على ذلك

كية
حر

 ال
ات

هار
الم

 / 
كة

حر
ال

صل
توا

ال
النهوض من السرير والتحرك في جميع أنحاء المنزل وخارجه

فهم اآلخرين وفهم اآلخرين لك
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س
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اإل

علّم
الت

الحاجة إلى مساعدة لالغتسال أو االستحمام، وارتداء المالبس وتناول الطعام.

تكوين صداقات والحفاظ عليها والتعامل مع المشاعر والعواطف

القيام بالوظائف اليومية واستخدام النقود واتخاذ القرارات

فهم وتذًكر وتعلّم أشياء جديدة
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نفسية واجتماعية )صحة عقلية(، فكرية، جسدية، حّسية أو غيرها

طبي، مداواة، تقديم اإلرشاد، عالج فيزيائي، أسنان، تغذية، عالج للقدمين، غير ذلك

دواء للصحة النفسية وحالة الصحة البدنية، غير ذلك

الوزن، سلس البول، اإلمساك، النعاس، األلم، الرغبة الجنسية، إلخ.

ما هي اإلعاقات التي تعاني منها؟
إذا سبق أن تم تشخيص حالتك ووجدت ذلك مفيًدا، قم بمشاركة هذه المعلومات هنا. يمكنك أيًضا ذكر معلومات 

حول األعراض التي تعاني منها. 

ما هو العالج، الذي تلقيته أو تتلقاه حاليًا، إذا كنت تتلقى عالجاً؟
قد يكون العالج متعلقًا بالصحة الجسدية و/أو العقلية.

ما اآلثار الطويلة األجل أو اآلثار الجانبية، إن وجدت، التي تعاني منها بسبب العالجات 
)المتعلقة بالصحة الجسدية و/أو العقلية(؟
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الخطوة 	: ما هو البرنامج الوطني لتأمين المعوقين )NDIS(؟
 .)NDIS( هذا القسم مخصص لتدوين أي معلومات أو أسئلة مهمة لديك حول البرنامج الوطني لتأمين المعوقين

قد يكون من المفيد كتابة األسئلة عندما تخطر ببالك، ثم يمكنك طرحها في المرة القادمة التي تتحدث فيها إلى 
ممثل الوكالة الوطنية لتأمين المعوقين أو األشخاص الذين يدعمونك.

 لمزيد من المعلومات حول الوكالة الوطنية لتأمين المعوقين وللحصول على تفاصيل االتصال - 
  reimagine.today من موقع 	راجع الخطوة 

مكتب الوكالة الوطنية لتأمين المعوقين في منطقتي

مكتب التنسيق في منطقتي المحلية

رقم/أرقام الهواتف

العنوان

اسم المنظمة الشريكة    
)إذا لزم األمر(

اسم الموظف في المنظمة 
الشريكة المنسقة في 

منطقتك المحلية 

رقم/أرقام الهواتف

العنوان
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أسئلة أريد طرحها حول البرنامج الوطني لتأمين المعوقين 

اإلجابة السؤال
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الخطوة 3: األهلية

لمعرفة المزيد حول األهلية، وماذا تفعل إذا لم تستوِف “متطلبات الحصول على الدعم”، راجع  الخطوة 3 على موقع     
reimagine.today اإللكتروني.

تذكر: سواء أكنت مؤهالً أم ال، يمكن استخدام الخطوة 5 من هذا الكتيب )صفحة 23( الستكشاف آمالك وأحالمك 
والتخطيط لها.. 

للتحقق مما إذا كنت قد تكون مؤهالً، انتقل إلى الصفحة 5:
قبل أن نبدأ: من يمكنه الحصول على خطة NDIS؟
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الخطوة 4: التقدم بطلب للحصول على دعم البرنامج الوطني 
لتأمين المعوقين

يمكنك هنا جمع المعلومات التي تحتاجها ومتابعتها إلثبات تأثير إعاقتك على حياتك اليومية. يمكن أن يساعد 
ذلك في طلبك للحصول على الدعم. تذكر أن هذا مجرد دليل. يختلف وضع كل شخص عن اآلخر، 

والمعلومات واألدلة التي تحتاجها ستكون مختلفة. 
طلب الحصول على الدعم )access request( هي االستمارة التي يتوجب عليك إكمالها للتقدم بطلب 

للحصول دعم البرنامج الوطني لتأمين المعوقين.
اتصل بالوكالة الوطنية لتأمين المعوقين على الرقم 0		 800 800	 لطلب استمارة. 

مالحظات أو أسئلة مهمة أريد 
طرحها اللقاء مع )من( المكان )أين( التاريخ )متى(

المواعيد مع الدعم
يمكنك هنا تسجيل مواعيدك مع أشخاص يمكنهم مساعدتك في طلبك للحصول على دعم البرنامج الوطني لتأمين 

المعوقين. قد يشمل هؤالء األشخاص ممثلي الوكالة الوطنية لتأمين المعوقين، مديري الحاالت، المناصرين، موظفي تقديم 
الدعم، طبيبك أو غيرهم من المهنيين الصحيين.
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األشخاص الذين أريدهم أن يشاركوا في طلبي للحصول على الدعم من البرنامج الوطني لتأمين المعوقين
هنا يمكنك إضافة تفاصيل االتصال لألشخاص الذين يساعدونك ويدعمونك. قد يكونون من العائلة أو األصدقاء أو 

المهنيين الصحيين أو األشخاص الذين يعملون في منظمة دعم مرضى الصحة العقلية أو اإلعاقة. 

األشخاص الذين ال أريد أن يتم االتصال بهم بشأن طلبي للحصول على الدعم من البرنامج الوطني لتأمين المعوقين  
فكر في األشخاص الذين ال ترغب في أن يساعدوك في طلب الحصول على الدعم. ال بأس في أن تخبر األشخاص أنك 

ال تحتاج أو ال تريد المساعدة!

المنظمة التي يعملون 
فيها االسم

رقم الهاتف  
)إذا كان مطلوباً( عالقهم بي

كيف يدعمونني

المنظمة التي يعملون 
فيها االسم

رقم الهاتف  
)إذا كان مطلوباً( عالقهم بي

كيف يدعمونني

المنظمة التي يعملون 
فيها االسم

رقم الهاتف 
)إذا كان مطلوباً( عالقهم بي

كيف يدعمونني

المنظمة التي يعملون 
فيها االسم

رقم الهاتف  
)إذا كان مطلوباً( عالقهم بي

كيف يدعمونني
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استماراتي واألدلة الداعمة 
استخدم هذا القسم لمتابعة االستمارات واألدلة التي جمعتها لدعم طلبك للحصول على الدعم من البرنامج الوطني لتأمين 

المعوقين. إشطب كل واحد من األمور المطلوبة عند إكمالها وسجل أي أمور مهمة تحتاج إلى تذكرها في قسم 
المالحظات.

مالحظات مهمة أو أسئلة أريد طرحها اشطبها إذا تم تضمينها االستمارة أو األدلة الداعمة 

عبر الهاتف
ً شخصيا

استمارة ورقية
استمارة تقديم الطلب

استمارة األدلة الداعمة
)سيتم إخطارك من قبل الوكالة 

الوطنية لتأمين المعوقين إذا كان 
ذلك مطلوبًا(

التقارير/السجالت الطبية 

إفادة مقدم الرعاية

رسائل الدعم 
)من األسرة، موظفي الدعم، 

الطبيب العام ، الطبيب النفسي، 
إلخ.(

مدير الحالة أو مقدم الرعاية 
المحّدد

الوصي

استمارات أخرى أو أدلة داعمة
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تقّدم مسار طلبي 
استخدم هذا لتتبع مسار طلبك.

مالحظات مهمة تاريخ إتمامه اإلجراء

       
اتصل بالوكالة الوطنية لتأمين المعوقين 

للتحقق من األهلية

 أكمل استمارة الطلب 
)مالحظة: إذا كنت تتلقى حاليًا خدمات دعم 

اإلعاقة،فقد ال تحتاج إلى القيام بذلك(

 تقديم األدلة الداعمة
)كلما كانت األدلة أكثر كلما كان ذلك أفضل(

أكمل التخطيط المسبق من خالل إعادة 
 تصّور حياتك في هذا الكتيّب 

)سيكون ذلك مفيًدا سواء حصلت على الدعم 
من البرنامج الوطني لتأمين المعوقين أم ال(

 تلقي رسالة تتضمن القرار 
)تابع الموضوع بعد 21 يوًما من تقديم جميع 

األدلة إذا لزم األمر(

 اختياري: 
اطلب إعادة النظر من الوكالة الوطنية 
لتأمين المعوقين ]إذا كان القرار “غير 
مؤهل” وكنت ال توافق على القرار[ 

)قّدم طلباً في غضون 3 أشهر من تلّقي القرار 
إذا لزم األمر(

 اختياري:  
اطلب المزيد من المعلومات حول 

 القرار بأنك غير مؤهل  
)إذا كنت ال تفهم السبب في الرسالة التي 

تتضمن القرار(

اختياري: 
فكر في إعادة النظر من قبل محكمة 

 )AAT(  االستئناف اإلدارية
 1800 228 333
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هنا يمكنك البدء في إعادة تصور حياتك مع أو بدون البرنامج الوطني لتأمين المعوقين. قد تفكر في آمالك 
وأحالمك وكيف تجعلها حقيقة واقعة. تذكر أن الوصول إلى آمالك وأحالمك قد يستغرق الكثير من الوقت 

والجهد، سواء أكنت تعاني من مشكلة في الصحة العقلية أم ال، لذلك تقدم خطوة خطوة! 

آمالي وأحالم حياتي 
هناك العديد من الطرق الستكشاف آمالك وأحالمك.  

هنا نلقي نظرة على ثمانية مجاالت من الحياة اليومية يقدم فيها البرنامج الوطني لتأمين المعوقين الدعم.
وهذه هي:

	.  االختيار والتحّكم – اتخاذ القرارات بنفسك حول ما هو مهم في حياتك، وكيف تعيشها ومن يدعمك.   
	.   األنشطة اليومية – األشياء اليومية التي تقوم بها مثل الطبخ والتسوق والتنظيف وزيارة األماكن.   

3.  العالقات – األشخاص الموجودون في حياتك وما إذا كان لهم تأثير إيجابي أم ال.   
4. المنزل – المكان الذي تعيش فيه وما إذا كان مناسباً لك.   

5.  العمل – أنشطة تمارسها في حياتك تجعل لحياتك هدفاً، مثل العمل التطوعي أو الدراسة أو العمل   
بأجر. 

6.  الصحة والرفاه – كم أنت بخير جسدياً وعقلياً وكم تريد أن تكون بخير.   
7.  المشاركة االجتماعية والمجتمعية – مشاركة اآلخرين وإشراكهم في األمور المختلفة التي تقوم بها   

في حياتك مما يجعلك تشعر باإلنتماء. 
8.  التعلم مدى الحياة – األشياء التي تريد أن تتعلمها طوال حياتك وأن هذا التعلم يمكن أن يحدث بعدة   

طرق. 

في كل مجال من هذه المجاالت، ستستكشف كيف تبدو حياتك اآلن )األمور التي تحتاج إلى 
الدعم فيها( وكيف تريد أن تتغير األشياء

الخطوة 5: إعادة تصّور حياتي
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آمالي وأحالمي
يمكنك استخدام هذه الصفحة لكتابة ورسم وإعادة تصّور حياتك 

مثالً:الطموح

الطبيعة

الموسيقى

الفن

االستقاللية

المنزل

األصدقاء

الرياضة

الصحة

الدراسة

العمل

اريد ان اكون قادراً على:

أريد قضاء المزيد من الوقت:

أريد أن أعيش:
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كيف سأحقق ذلك؟
اآلن وقد حّددت بعض آمالك وأحالمك المستقبلية، خّصص الوقت لوضع بعض األهداف لمساعدتك في 

تحقيقها! 
اختر من الصفحة السابقة ثالثة أشياء تريد التركيز عليها في المستقبل. لكل واحدة منها يمكنك تحديد خطوة 

واحدة إلكمالها في غضون ثالثة أشهر، ثم في ستة أشهر ثم في سنة واحدة. يمكنك أيًضا النظر في الدعم 
الذي قد تحتاجه.  

...NDIS  فيما يلي فئات التمويل من
بناء القدرات: الدعم الذي يمكن أن يساعدك في اكتساب االستقاللية والمهارات. 

	 تحسين الحياة اليومية، على سبيل المثال اكتساب مهارات مثل التنظيف والتسوق    
	 تحسين الترتيبات المعيشية، على سبيل المثال دعم لتعيش لوحدك  

	 تحسين العالقات، على سبيل المثال دروس للتعاطي مع الناس  
	 زيادة المشاركة االجتماعية والمجتمعية، على سبيل المثال المشاركة في أنشطة اجتماعية  

	 تحسين التعلّم، على سبيل المثال الذهاب إلى المدرسة  
	 إيجاد عمل واإلبقاء عليه  

	 تحسين الصحة والرفاه، على سبيل المثال ممارسة الرياضه  
	 تحسين الخيارات في الحياة، على سبيل المثال الدعم في اتخاذ القرارات     

	 تنسيق الدعم، على سبيل المثال وجود “منسق للدعم”    

األساس: الدعم الذي يساعدك على القيام بأنشطة الحياة اليومية
	 مساعدة في أمور الحياة اليومية، على سبيل المثال شخص يساعد في القيام بالمهام في المنزل   

	  مساعدة في المشاركة االجتماعية والمجتمعية، على سبيل المثال شخص يساعد في الذهاب إلى   
األنشطة االجتماعية   

	 المواد االستهالكية مثل المعدات  
	 النقل  

المال: هذا يتعلّق باالستثمار أو شراء األشياء التي تحتاجها على المدى الطويل  
	 التكنولوجيا المساعدة، على سبيل المثال كرسي متحرك  

	 التعديالت المنزلية، على سبيل المثال القضبان     

لالطالع على أمثلة أكثر تفصيالً عن الدعم الذي قد تحتاجه  – 
.reimagine today أنظر الخطوة 5 من موقع

يجب أن تكون حاجتك للدعم والخدمات معقولة وضرورية. 
معقولة يعني أن يكون الطلب عادالً.
ضرورية يعني أن تكون بحاجة لها.
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استكشاف آمالي وأحالمي - األمل / الحلم 	
أنظر إلى آمالك وأحالمك التي وضعتها في النشاط السابق. اختر ثالثة منها على األقل ترغب في استكشافها 

بمزيد من التفاصيل. اكتب أملك أو حلمك في وسط الصفحة واكمل األسئلة من حوله.

األمل / الحلم 	:

ما هي المهارات التي 
أمتلكها اآلن والتي     

ستكون مفيدة؟ لماذا أريد أن أفعل هذا؟

ما هو الدعم الذي أحصل 
عليه اآلن والذي       

سيكون مفيًدا؟

ما هو الدعم الذي سيساعدني 
في تحقيق ذلك؟

ما هي المهارات التي 
أحتاجها للقيام بذلك؟
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األمل / الحلم #	
)انسخ هذا من الصفحة السابقة ثم امأل الفراغات أدناه(.

أملي / حلمي هو ...

من أو ماذا يمكن أن يساعدني في ذلك؟ خطوات للوصول إلى أملي / حلمي األطر الزمنية

 في غضون
 3 أشهر 

سيكون لدي

في غضون
 6 أشهر 

سيكون لدي

 في غضون
 سنة واحدة 
سيكون لدي

كيف سأصل؟
إن تحقيق آمالك / أحالمك ال يحدث بخطوة واحدة، بل يتطلب خطوات صغيرة. 
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 استكشاف آمالي وأحالمي - األمل / الحلم 	
اكتب أملك أو حلمك في وسط الصفحة واكمل األسئلة من حوله. 

األمل / الحلم 	:

ما هي المهارات التي 
أمتلكها اآلن والتي     

ستكون مفيدة؟

ما هي المهارات التي 
أحتاجها للقيام بذلك؟

ما هو الدعم الذي سيساعدني 
في تحقيق ذلك؟

ما هو الدعم الذي أحصل 
عليه اآلن والذي       

سيكون مفيًدا؟

لماذا أريد أن أفعل هذا؟
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األمل / الحلم #	
)انسخ هذا من الصفحة السابقة ثم امأل الفراغات أدناه(.

أملي / حلمي هو ...

من أو ماذا يمكن أن يساعدني في ذلك؟ خطوات للوصول إلى أملي / حلمي األطر الزمنية

 في غضون
 3 أشهر 

سيكون لدي

في غضون
 6 أشهر 

سيكون لدي

 في غضون
 سنة واحدة 
سيكون لدي

كيف سأصل؟
إن تحقيق آمالك / أحالمك ال يحدث بخطوة واحدة، بل يتطلب خطوات صغيرة. 
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استكشاف آمالي وأحالمي - األمل / الحلم 3
اكتب أملك أو حلمك في وسط الصفحة واكمل األسئلة من حوله. 

لماذا أريد أن أفعل هذا؟

ما هو الدعم الذي أحصل 
عليه اآلن والذي       

سيكون مفيًدا؟

ما هي المهارات التي 
أمتلكها اآلن والتي     

ستكون مفيدة؟

ما هي المهارات التي 
أحتاجها للقيام بذلك؟

األمل / الحلم 3:

ما هو الدعم الذي  
سيساعدني في تحقيق ذلك؟
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األمل / الحلم 3#
)انسخ هذا من الصفحة السابقة ثم امأل الفراغات أدناه(.

أملي / حلمي هو ...

من أو ماذا يمكن أن يساعدني في ذلك؟ خطوات للوصول إلى أملي / حلمي األطر الزمنية

 في غضون
 3 أشهر 

سيكون لدي

 في غضون
 6 أشهر 

سيكون لدي

 في غضون
 سنة واحدة 
سيكون لدي

كيف سأصل؟
إن تحقيق آمالك / أحالمك ال يحدث بخطوة واحدة، بل يتطلب خطوات صغيرة. 
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NDIS الخطوة 6: التخطيط مع البرنامج الوطني لتأمين المعوقين
لقد ساعدك هذا الكتيّب في تحضير طلب للحصول على دعم البرنامج الوطني لتأمين المعوقين وجمع المعلومات 

الهامة التي ستستخدمها في عملية التخطيط مع مخطط من الوكالة الوطنية لتأمين المعوقين.

يوفر موقع reimagine.today بعض المعلومات حول عملية التخطيط في الخطوة 6.
عند حصولك على دعم البرنامج الوطني لتأمين المعوقين، ستتم كافة أعمال التخطيط وإدارة واألموال الخاصة بك 

من خالل الوكالة الوطنية لتأمين المعوقين، وليس من خالل موقع reimagine.today أو الكتيّب.  
إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذا األمر، فستتمكن الوكالة الوطنية لتأمين المعوقين من مساعدتك.

اإلجابة السؤال

أسئلة لدي حول خطتي



33 reimagine.today workbook

االستعداد إلدارة األموال التي تحصل عليها من البرامج الوطني لتأمين المعوقين
هناك قراران رئيسيان يجب عليك اتخاذهما إذا حصلت على أموال من البرنامج الوطني لتأمين المعوقين، ويجب 

عليك التفكير فيهما قبل الذهاب إلى اجتماع التخطيط.     

اآلن بعد أن قرأت عن هذه الخيارات، يمكنك التفكير في الخيار األفضل لك من خالل تدوين بعض 
والسلبيات. اإليجابيات 

قد يكون من المفيد مناقشة هذا األمر مع مقدم الدعم أيضاً. 

لمزيد من المعلومات حول هذه الخيارات، راجع  
reimagine.today :الخطوة 5 “التفكير في خطتي” على موقع 

http://reimagine.today/step-5/thinking-about-my-plan/
« شاهد الفيديو حول “تنسيق الدعم”
« اقرأ عن “خيارات إدارة األموال”

السلبيات اإليجابيات

قراري هو:

هل أريد أن يكون لدي منسق للدعم؟ 
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كيف أريد إدارة أموالي التي أحصل عليها من البرنامج الوطني لتأمين المعوقين؟

ال تنَس تسجيل الخروج أوالً
reimagine.today :الخطوة 5 “التفكير في خطتي” على موقع  

http://reimagine.today/step-5/thinking-about-my-plan/

السلبيات اإليجابيات الخيارات

اإلدارة الذاتية

اإلدارة الذاتية
)شخص يتم اختياره(

تتم إدارته من خالل 
الخطة

)مزّود إدارة خطة مسّجل(

تتم إدارته من خالل 
NDIA

مزيج مما ذكر أعاله

قراري هو:
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مالحظات وأفكار إضافية
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مالحظات وأفكار إضافية
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بعض األمور اإلضافية في الكتيّب
قم بقص أي من هذه الصور ولصقها في الكتيب الخاص بك لمساعدتك في إكمال المهام. تذكر أنه يمكنك دائماً البحث عن صور أخرى 

واستخدامها أيضاً. 
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مذكرات يومية: تعقب النشاط
اقترح كل شخص تحدثنا إليه عند تصميم هذا المورد بأن تحتفظ بمذكرات عن نشاطاتك اليومية في الحياة. حاول استخدام 

هذه المذكرات لتسجيل األشياء اليومية التي تقوم بها والدعم الذي تحصل عليه للقيام بها. يمكنك نسخ واستخدام دفتر 
اليوميات هذا لتسجيل األشياء التي تقوم بها والدعم الذي تحصل عليه للقيام بهذه األشياء. 

للقيام بهذه األشياء، أحصل على 
المساعدة والدعم من األنشطة اليومية التاريخ       

الشهر/السنة

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

األحد



بالتوفيق
يتمنى لك فريق reimagine today التوفيق في 
رحلتك لتحقيق آمالك وأحالمك. نأمل أن تكون قد 

وجدت موقع reimagine today وهذا الكتيّب مفيدين 
بالنسبة لك، سواء حصلت على دعم البرنامج الوطني 

لتأمين المعوقين أم ال.
إذا كان لديك أي اقتراحات أو مالحظات حول موقع 

reimagine today أو الكتيّب، يرجى االتصال بـ    
reimagine@mhcc.org.au

بالنسبة لجميع األسئلة المتعلقة بالبرنامج الوطني لتأمين 
 المعوقين، يرجى االتصال بالبرنامج مباشرة على الرقم 

1800 800 110
شكراً!

شكراً:
Alolka, Kat, Arahni, Mark C, Petra, Simon, 
Peter, Jason, Marita, Vanessa, Lara, SJ, 
Paz, David P, Dianne, Erika, Gwen, Nicole, 
Reuben, John, Becky, Lynette, Michael 
S, Tina, Sean, Bridget, David S, Matthew, 
Eileen, Simone, Samantha, Scott, Mark R, 
Karen, Laura, Dean, Lorna, Debbie, Larry, 
Michael B, Rodney, Michael M, Janet, 
Cathy, Magali, Stephen, Robert


