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در باره این کتابچه
منظور از طراحی این کتابچه  پشتیبانی از افرادی است که با مشکالت روانی می کنند از طریق ان دی ای اس می باشد. این 

کتابچه می تواند مورد استفاده کارکنان، پشتیبانان، خانواده و مراقبین و سایرین هم قرار گیرد. 

اطالعات خود را جمع آوری کنید
تمام اطالعاتی را که می خواهید در اختیار دیگران بگذارید در این قسمت قرار دهید. این اطالعات می تواند شامل چیزهایی 

از این قبیل باشد: شما چه کسی هستید، زندگی تان چگونه است و اینکه دوست دارید زندگی تان به چه شکلی تغییر کند. 

از این کتابچه می توانید برای موارد زیر استفاده کنید: 
توضیح دادن وضعیت خود هنگامی که با افراد پشتیبان صحبت می کنید	 
جمع آوردن افکار و آرزوهای تان تا احساس امیدواری را حفظ کنید	 
فراموش نکردن جزییات هنگامی که سرتان شلوغ می شود 	 
آماده شدن برای ان دی آی اس	 

از وبسایت استفاده کنید
این کتابچه برای استفاده از وبسایت https://reimagine.today. طراحی شده است. این  وبسایت دارای اطالعات 

مفیدی در باره فعالیت های این کتابچه می باشد.  
در زمانی که دوست دارید و با روشی که می پسندید محتویات این کتابچه را دنبال کنید. شما همچنین می توانید کسی را 

انتخاب کنید که با استفاده از این کتابچه از شما پشتیبانی کند.
از آنجاییکه این کتابچه شامل امیدها و رویاهای شما می باشد، مهم است که آن را فقط به کسانی نشان دهید که مورد اعتمادتان 

هستند و در کنارشان احساس امنیت می کنید. 

به کمک نیاز دارید؟
از کسی که به او اعتماد دارید، مثال یک عضو خانواده یا کارمند پشتیبانی کننده، بخواهید که در تکمیل این کتابچه و /یا 

پیمودن مسیر  ان دی ای اس تان به شما کمک کند.

reimagine.today workbook4
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قبل از آنکه شروع کنیم: 
طرح ان دی آی اس شامل  چه کسانی می شود؟

چک لیست زیرین به شما کمک می کند تا امکان دسترسی خود به ان دی آی اس را ارزیابی کنید.
بخاطر داشته باشید که این فقط یک بررسی مقدماتی است و تصمیم نهایی در مورد دسترسی بر عهده 

سازمان ملی بیمه ناتوانی است.

چک لیست ان دی آی اس:

* برای اطالعات بیشتر در مورد سایر پشتیبانی های موجود، به “سایر مراکزی که می توانند از من حمایت 
 کنند” در وبسایتreimagine.today نگاه کنید:

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

پاسخ پرسش

�آری  
به پرسش 2 بروید

�خیر  
 شما ممکن است مشمول کمک های 

دیگری بشوید*

 آیا شما  اجازه اقامت در استرالیا را دارید؟1. 
برای دسترسی به ان دی آی اس شما باید دراسترالیا زندگی کنید و: 

یک تبعه استرالیا باشید یا 	 
اجازه اقامت دایم داشته باشید یا  	 
دارای یک ویزای حفاظتی مخصوص باشید	 

�آری 
به پرسش 3 بروید

�خیر 
شما ممکن است مشمول کمک های 

دیگری بشوید*

 آیا سن شما کمتر از 65 سال است؟2. 
برای دسترسی به ان دی ای اس باید در زمان تقاضا کردن سن شما زیر 

65 باشد 

�آری  
به آن دی ای اس با شماره تلفن  

110 800 1800 تماس گرفته و فرم 
تقاضای دسترسی  را  درخواست  کنید.

�خیر 
شما نمی توانید به ان دی آی اس دسترسی 

داشته باشید
الف( شما هنوز می توانید امیدها و 
آرزوهای تان را در نظر داشته 

باشید
ب(   شما ممکن است مشمول کمک های 

دیگری بشوید *

 آیا شما به علت شرایطی که ممکن است همیشگی باشند برای 3. 
انجام دادن کارهای روزمره به کمک کسی و یا دستگاهی نیاز 

دارید؟ 
برای دسترسی به ان دی آی اس الزم است که شما دارای ناتوانی و یا 
شرایطی باشید که احتماال همیشگی خواهند بود )برای طول زندگی( و 

شما را از انجام کارهای روزمره بوسیله خودتان باز می دارند.  
 

این ها شامل ناتوانی هایی می شوند که دوره ای بوده و شدت شان 
تغییر می کند – این مورد  برای کسانی که زندگی روزمره شان تحت 

تاثیر یک بیماری روانی قرار می گیرد زیاد اتفاق می افتد.
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معرفی: در باره من 
این بخش برای جمع آوری اطالعات عمومی در مورد شما می باشد. شما می توانید از این قسمت در 

مالقات با افراد جدید استفاده کنید، مثال کسانی که به شما خدمات مراقبتی، پشتیبانی یا درمانی عرضه می 
کنند، حتی اگر شما از آن دی آی اس استفاده نمی کنید. 

اطالعات شخصی:

اسم من

آدرس من

شماره تلفن من

آدرس ایمیل من 

در صفحات بعدی شما می توانید کمی بیشتر در باره خودتان جستجو کنید!
آنچه را که شما در این قسمت می گذارید به کسانی که برای پشتیبانی شما کار می کنند کمک می کند تا  

شما و حمایت هایی را که برای داشتن زندگی با معنا برگزیده اید  بهتر درک کنند.

نکته: در تمام این کتابچه، ما کلمات و تصاویر ساده ای قرار داده ایم که ممکن است برای تان مفید باشند.
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من هستم ...
با استفاده از شاخه های درخت، کلمات و تصویر ها خصوصیات خود  را توضیح دهید و این که چه نوع 

شخصی هستید. 

در صورت نیاز شاخه های بیشتری اضافه کنید!

چیزهایی را که دوست دارم 
انجام دهم...

چیزهایی که خوب بلدم...

چیزهایی که مرا خوشحال می کنند...

چیزهایی را که دوست ندارم و 
یا نمی توانم انجام دهم...

اشخاص/ حیوانات مورد عالقه من

چیزهایی که الزم دارم...

احساس درونی من چیست
 با استفاده از ریشه ها احساسات خود را در مورد زندگی

خویش یادداشت کنید
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 من هستم ...
با استفاده از شاخه های درخت، کلمات و تصویر ها خصوصیات خود  را توضیح دهید و این که چه نوع شخصی هستید.

من دوست ندارم:
مثال فعالیت های:  مثال فعالیت های: 

کسانی که باعث می شوند که من 
احساس ... کنم    

کسانی که باعث می شوند که من 
احساس ... کنم    

 به عنوان مثال: جاهایی که برای من  گیجبه عنوان مثال: جاهایی مثل ...
کننده هستند /  نامطلوب هستند، مثل ...

دیگه چی؟ دیگه چی؟

من دوست دارم:
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کسانی که از من حمایت می کنند
کسانی که از شما مراقبت می کنند و پشتیبان تان هستند ممکن است از دوستان،  اعضای خانواده، همخانه 

ها، همسایه ها، همکاران، همبازی های شما یا کسان دیگری باشند. این ها ممکن است کسانی باشند که شما 
آنها را حمایت می کنید. 

اگر افراد زیادی در زندگی تان ندارید این می تواند موضوعی باشد که به عنوان قسمتی از امید ها و 
رویاهای های تان روی آن کار کنید )صفحه 23(. 

چگونگی درگیر بودن آن ها در زندگی خودتان 
را شرح دهید نسبت با شما اسم
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تجربه من از بهداشت روانی  
کلمات یا تصاویری که نشان دهنده تجربه شما از زندگی کردن با یک بیماری روانی، ناتوانی یا مشکل باشد. 

... کلمات یا تصاویری که تجربه شما را شرح می دهد:

... این چگونه بر زندگی روزانه شما تاثیر می گذارد؟

چه کارهایی برای حل این مشکل تا حاال انجام داده اید؟

به عنوان مثال:
غمگین
مایوس

گیج
عصبانی

هیچکس گوش نمی کند
مردم نمی فهمند

به عنوان مثال:
سخت است که ...

مردم ...
راه حل پیدا کردن ...

به عنوان مثال:
نور آفتاب

دوستان / خانواده 
ورزش 
مراقبه

فرهنگ 
متصل شدن به ...
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 چیزهایی که در آن ها به حمایت نیاز دارم
کلمات یا تصاویری که نشان می دهند در چه چیزهایی به حمایت نیاز دارید.

وقتی که حالم چندان خوب 
نیست، نیاز به حمایت در ... 

دارم 

برای گرفتن این چیزها چه کسی می تواند از من حمایت کند؟

وقتی که من سرحالم، نیاز 
به حمایت در ... دارم 

 مثال:

در خانه

آشپزی

نظافت

از جایی به جایی رفتن

حمل و نقل

دانستن مقصد

فعالیت ها

مالقات کردن افراد

دوست یابی

مطالعه

کار کردن
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قدم 6: ناتوانی روانی چیست؟
در اینجا شما می توانید اطالعاتی را که ممکن است برای تکمیل درخواستنامه ان دی آی اس به آنها نیاز 

داشته باشید جمع آورید ) به آن تقاضانامه دسترسی می گویند(. شما می توانید از این قسمت برای راهنمایی 
کردن کارکنان خدمات بهداشتی و اجتماعی خود استفاده کنید تا در زمانی که در تهیه مدارک به شما کمک 

می کنند از آن استفاده کنند. 
خدمات پشتیبانی مورد نیاز من 

در صفحه قبل، شما در مورد “چیزهایی که در آن ها به پشتیبانی نیاز دارید” کاوش کردید. اگر شما 
تقاضانامه ان آی دی اس را تحویل دهید، از شما  اطالعاتی در مورد نیازهای حمایتی برای ناتوانی های “ 

روانی” و سایرناتوانی های تان خواهند خواست. 

  برای اطالعات بیشتر در مورد اصطالح “ناتوانی روانی”   
reimagine.today :به قدم 1 در وبسایت زیر مراجعه کنید

 حاال، با استفاده از دسته بندی موجود در تقاضانامه ان دی آی اس، مطابق آنچه در لیست آمده  به 
ناتوانی روانی خود که بر زندگی روزانه تان تاثیر می گذارد و به  پشتیبانی یا کمکی که نیاز دارید فکر 
کنید. از شما خواسته خواهد شد که برای تقویت تقاضانامه تان این اطالعات را ارائه دهید، تا تاثیر آنها 

را هم در بهترین و هم در بدترین روزهای زندگی تان نشان دهند.

reimagine.today برای مثال به قدم 1 در وبسایت زیر نگاه کنید

ری
تو

مو
ی 

 ها
رت

مها
 / 

ک
حر

ت
ات

اط
رتب

ا
بلند شدن از تخت خواب و حرکت کردن در اطراف خانه و بیرون از خانه

درک کردن دیگران و درک شدن بوسیله آنها
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احتیاج داشتن به کمک برای دوش گرفتن، حمام کردن، پوشیدن و خوردن

تكوین صداقات والحفاظ علیها والتعامل مع المشاعر والعواطف

درک کردن، به خاطر سپردن و یادگرفتن چیزهای جدید

انجام دادن کارهای روزانه، اداره کردن مخارج و اتخاذ تصمیم ها
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روانی )بهداشت روانی(، ذهنی، جسمانی، احساسی،غیره

پزشکی، درمانی، مشاوره ای، فیزیوتراپی، دندانپزشکی، تغذیه ای، پودیادتری، غیره

دارو برای درمان امراض روانی، جسمانی، غیره

وزن، عدم کنترل ادرار، یبوست، درد، کشش جنسی، غیره

با چه ناتوانی هایی زندگی می کنید؟
اگر تشخیص بیماری تان را به شما گفته اند و آن را مفید می دانید، آن را در اینجا به اشتراک بگذارید. شما 

می توانید اطالعاتی در مورد عالئم بیماری تان را هم اضافه کنید. 

چه درمانی قبال داشته و یا هم اکنون دریافت می کنید؟
این درمان ممکن است مربوط به بهداشت جسمانی و/ یا روانی باشد.

آیا  درمان های تان موجب صدمات یا عوارض جانبی بلند مدتی شده اند؟
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قدم 2: ان دی ای اس چیست؟
این بخش برای نگهداری اطالعات و پرسش های شما در مورد ان دی آی اس می باشد.  پرسش های خود 

را هر وقت که به ذهن تان می رسند یادداشت کنید، سپس در مالقات بعدی با کارکنان سازمان بیمه ملی 
ناتوانی یا کسانی که از شما پشتیبانی می کنند آن سئوال ها را بپرسید.

 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد سازمان ملی بیمه ناتوانی و راه های تماس با آن - 
  reimagine.today :به قدم 2 در وبسایت زیر مراجعه کنید

اداره محلی ان دی آی آ من

محل کار هماهنگ کننده محلی من

شماره /های تلفن

آدرس

اسم سازمان همکار 
)اگر نیازی باشد(

اسم کارمند هماهنگ کننده 
محلی من

شماره /های تلفن

آدرس
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پرسش هایی که من در مورد ان دی ای اس دارم

پاسخ پرسش ها
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قدم 3: داشتن شرایط الزم

برای اینکه اطالعات بیشتری در مورد داشتن شرایط الزم بدست آورید، و اینکه در صورت نداشتن 
“شرایط الزم دسترسی” چکار کنید به قدم 3 در وبسایت reimagine.today مراجعه کنید.

بیاد داشته باشید: چه واجد شرایط باشید و چه نباشید، برای جستجو و برنامه ریزی امیدها و رویاهای تان 
از  قدم 5 این کتابچه )صفحه 23( می توانید استفاده کنید. 

برای بررسی اینکه شما واجد شرایط هستید یا نه  به صفحه 5 مراجعه کنید:

قبل از اینکه شروع کنیم:  
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قدم 4: برای دریافت  حمایت ان دی آی اس درخواست کنید
در اینجا شما می توانید اطالعاتی را جمع آوری کنید که تاثیرات ناتوانی تان را بر زندگی روزمره تان 
نشان می دهد. این اطالعات می تواند به درخواستنامه  ان دی آی اس شما کمک کند ) یا تقاضانامه  

دسترسی(. بیاد داشته باشید که این فقط یک راهنما می باشد. وضعیت هر شخصی منحصر بفرد است و 
اطالعات و شواهدی که به آن ها نیاز دارید متفاوت خواهند بود. 

یک تقاضای دسترسی فرمی است که الزم است برای دریافت ان دی آی اس پر کنید.
با شماره تلفن  110 800 1800 با آن دی آی آ تماس گرفته و فرم تقاضای دسترسی را درخواست کنید. 

پرسش ها و نکات مهم برای 
پرسیدن

مالقات با
)چه کسی(

محل
)کجا(

تاریخ
 )چه زمانی(

قرارهای مالقات به پشتیبانی
وقت های مالقات با کسانی را که می توانند در پرکردن تقاضای دسترسی ان دی آی اس به شما  کمک کنند یاداشت 

کنید. این افراد ممکن است شامل نماینده ان دی آی ا، مسئوالن پرونده، طرفداران، کارکنان حمایت کننده، پزشک 
خانواده شما و یا سایر متخصصان تندرستی باشند.
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افرادی که مایلم در تقاضای دسترسی ان دی آی اس من دخالت کنند
مشخصات تماس کسانی را که در زندگی تان به شما کمک و یا از شما پشتیبانی می کنند اضافه کنید. این ها می 

توانند اعضای خانواده، دوستان، متخصصان تندرستی باشند و یا کارکنان یک سازمان بهداشت روانی و یا پشتیبانی 
از ناتوانان باشند. 

کسانی که نمی خواهم با آنها در باره درخواستنامه ان دی آی اس من تماس گرفته شود  
در باره کسانی فکر کنید که نمی خواهید در درخواست دسترسی از شما پشتیبانی کنند. اشکالی ندارد که به مردم 

بگویید که کمک نمی خواهید و یا نیازی به کمک ندارید!

اسم سازمانی که برای 
آن کار می کنند اسم

شماره تلفن  
)اگر مورد داشته باشًد( نسبت با من

چگونه آنها از من 
پشتیبانی می کنند

اسم سازمانی که برای 
آن کار می کنند اسم

شماره تلفن  
)اگر مورد داشته باشًد( نسبت با من

چگونه آنها از من 
پشتیبانی می کنند

اسم سازمانی که برای 
آن کار می کنند اسم

شماره تلفن  
)اگر مورد داشته باشًد( نسبت با من

چگونه آنها از من 
پشتیبانی می کنند

اسم سازمانی که برای 
آن کار می کنند اسم

شماره تلفن  
)اگر مورد داشته باشًد( نسبت با من

چگونه آنها از من 
پشتیبانی می کنند
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فرم ها و مدارک مکمل من 
از این قسمت برای دنبال کردن  فرم ها و مدارکی را که برای کمک به درخواست دسترسی ان دی ای اس جمع 

آوری کرده اید استفاده کنید. هر قلمی را که تهیه کرده اید عالمت )تیک( بزنید و چیزهایی را که می خواهید فراموش 
نکنید در قسمت یاداشت ها اضافه کنید.

یادداشت ها و پرسش ها اگر تهیه کرده اید تیک بزنید فرم یا مدارک مکمل

با تلفن
مراجعه

فرم کاغذی
فرم درخواست دسترسی

فرم مدرک مکمل
)اگر الزم باشد شما توسط ان 

دی آی آ مطلع می شوید(

سوابق / گزارش های پزشکی

اظهاریه مراقب

نامه های پشتیبانی  
)خانواده، کارمندان پشتیبانی 

کننده، پزشک خانواده، 
روانپزشک، غیره.(

مسئول پرونده یا مراقب تعیین 
شده

قیم یا معتمد

سایر فرم ها و یا شواهد کمکی
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جریان پیشرفت درخواستنامه من
از این قسمت برای پیگیری درخواستنامه خود استفاده کنید.

نکات مهم تاریخ تکمیل اقدام

       
در مورد واجد شرایط بودن با

ان دی آی ا تماس بگیرید

یک فرم تقاضای دسترسی را پر کنید
)توجه کنید: اگر هم اکنون شما خدمات پشتیبانی از 

ناتوانان را دریافت می کنید ممکن است نیازی به انجام 
این کار نداشته باشید(

 مدارک مکمل را تحویل دهید
)هرچه بیشتر بهتر(

برنامه ریزی مقدماتی خود با تجسم 
دوباره زندگی خود در این کتابچه 

 تکمیل کنید 
)این کار مفیدی خواهد بود چه به ان دی آی اس 

دسترسی پیدا کنید چه نکنید(

 دریافت نامه حاوی تصمیم 
)اگر الزم باشد 21 روز پس از تحویل تمام مدارک 

پیگیری کنید(

 انتخابی: 
از ان دی آی آ تقاضای تجدید نظر کنید  

]اگر تصمیم آنها “غیر واجد شرایط” 
باشد و شما قبول نداشته باشید[ 

)اگر الزم باشد درخواست خود را ظرف مدت 3 ماه 
پس از دریافت نامه تصمیم تحویل دهید(

 انتخابی:  
در مورد “واجد شرایط نبودن” 

 اطالعات بیشتری درخواست کنید   
)اگر شما علت این تصمیم را در نامه  درک نمی کنید(

انتخابی: 
بازنگری توسط دادگاه اداری استیناف   

)آ آ تی( را هم در نظر داشته باشید.
 1800 228 333
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قدم 5: تجسم دوباره  زندگی تان

در اینجا شما می توانید تجسم دوباره زندگی خود را با ان دی آی اس و یا بدون آن شروع کنید. شما باید در مورد 
امیدها، رویاها و چگونگی رسیدن به آنها بیندیشید. بخاطر داشته باشید که رسیدن به امید ها و رویاهای تان ممکن 

است به زمان و تالش زیادی نیاز داشته باشد، فارغ از آنکه شما دارای مشکالت روانی باشید و یا نباشید، پس قدم به 
قدم حرکت کنید! 

امیدها و رویاهای زندگی من 
برای کاوش امیدها و رویاها راه های فراوانی وجود دارد.  

در اینجا ما به هشت بخش زندگی روزمره که ان دی آی اس می تواند در آنها پشتیبانی کند نگاه می کنیم. این ها 
عبارتند از:

1.  انتخاب و کنترل – در مورد چیزهای مهم زندگی تان، چگونگی زندگی کردن و اینکه چه کسی از شما   
پشتیبانی کند تصمیم های خود را بگیرید. 

2.  فعالیت های روزانه – چیزهایی که دوست دارید بطور روزانه انجام دهید مثل آشپزی، خرید، نظافت و   
بیرون رفتن. 

3. روابط با دیگران – انسان هایی که در زندگی تان هستند و اینکه آیا تاثیرات مثبتی دارند.   
4. خانه – محلی که در آن زندگی می کنید و آینکه آیا برای تان مناسب است.   

5. کار – فعالیت هایی که به زندگی تان معنا می دهند، مثل کار داوطلبانه، مطالعه یا کار با دستمزد.   
6.  تندرستی و بهداشت – میزان سالمتی جسمانی و روانی کنونی و مورد نظرتان چیست.   

7.  مشارکت جمعی و اجتماعی – مشارکت و سهیم شدن با دیگران و چیزهای مختلفی که در زندگی تان انجام   
می دهید و به شما احساس تعلق می دهد. 

8. یادگیری در سراسر عمر – چیزهایی که دوست دارید در طول زندگی تان بیاموزید، آموزشی که   
می تواند از راه های مختلفی انجام شود. 

برای هرکدام از این بخش ها، کاوش کنید که زندگی فعلی تان در حال حاضر چگونه است ) در چه 
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امیدها و رویاهای زندگی من
از این صفحه برای نوشتن، کشیدن و تجسم دوباره زندگی تان استفاده کنید 

 برای مثال:آرمان

طبیعت

موسیقی

هنر

عدم وابستگی

خانه

دوستان

ورزش

تندرستی

مطالعه

کار

من می خواهم بتوانم که:

من می خواهم وقت بیشتری صرف کنم:

من می خواهم زندگی کنم تا:



25 reimagine.today workbook

چگونه این را انجام دهم؟
اکنون که شما چندین امید و رویا را برای آینده جستجو کرده اید، چرا چند هدف برای رسیدن به آنها تعیین 

نمی کنید! 
از صفحه قبل، سه مورد را برای تمرکز خود انتخاب کنید. برای هر امید / رویا یک مرحله ای تعیین 

کنید که در سه ماه کامل شود، و یک مرحله ای که در شش ماه تکمیل شود و یک مرحله ای که در 
یکسال. شما همچنین می توانید به پشتیبانی هایی که ممکن است نیاز داشته باشید بیندیشید.  

در پایین رده هایی که  ان دی آی اس هزینه آن ها را می پردازد دیده می شوند ...
ساختن ظرفیت: پشتیبانی های مناسبی  که به شما کمک می کنند تا استقالل و مهارت های خود را بدست آورید. 

	 زندگی روزانه بهتر، مثال بهتر کردن مهارت هایی از قبیل نظافت کردن و خرید    
	 زندگی سازمان یافته تر، مثال حمایت کردن از زندگی مستقل   
	 روابط بهتر با دیگران، مثال کالس هایی برای ارتباط با مردم  

	 افزایش مشارکت جمعی و اجتماعی، مثال پیوستن به یک فعالیت اجتماعی  
	 فراگیری بهتر، مثال به مدرسه رفتن  

	 پیدا کردن یک شغل و نگه داشتن آن   
	 تندرستی و بهداشت بهتر، مثال نرمش کردن  

	 گزینه های بهتر در زندگی، مثال حمایت کردن از قدرت تصمیم گیری      
	 هماهنگ کردن خدمات پشتیبانی، مثال  حمایت ازهماهنگ کننده    

پشتیبانی اصلی: پشتیبانی هایی که در زندگی روزانه کمک می کنند.
	 کمک به فعالیت های خانگی در زندگی، مثال خدمتگزار برای کارهای خانه    

	 کمک به مشارکت جمعی و اجتماعی، مثال کمک دهنده ای برای رفتن به فعالیت های اجتماعی     
	 مواد مصرفی مثال دستگاه ها  

	 حمل و نقل  

سرمایه: این قسمت در مورد سرمایه گذاری یا خریدن چیزهایی است برای نیازهای بلند مدت. 
	 تکنولوژی کمک کننده مثال صندلی چرخدار  

	 تغییرات در خانه مثال نصب ریل     

برای مثال های مفصل تری از پشتیبانی هایی که ممکن است نیاز داشته باشید  – 
قدم 5 وبسایت reimagine.today را ببینید

خدمات و پشتیبانی ها باید “معقول و ضروری” باشند.
معقول به معنای منصفانه بودن است.

ضروری به معنای چیزی است که مورد نیاز شماست.
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کاوش امیدها و رویاهای من - امید / رویا 1
به امیدها و رویاهای تان که در قسمت قبلی یادداشت کردید نگاه کنید. تا سه مورد از آن ها را برای 

کاوش دقیق تر انتخاب کنید. امید یا رویای خود را در وسط صفحه بنویسید و در اطراف آن پرسش ها 
را کامل کنید.

امید / رویا 1:

چه مهارت های مفیدی در 
حال حاضر دارم؟ چرا من می خواهم این کار را انجام دهم

چه پشتیبانی های مفیدی در 
حال حاضر در اختیار دارم؟

برای دستیابی به این چه 
پشتیبانی هایی به من کمک 

خواهند کرد؟

برای انجام این کار به چه 
مهارت هایی نیاز دارم؟
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امید / رویای  1#
)این قسمت را از صفحه قبل کپی کنید و سپس قسمت های خالی پایین را پر کنید(.

امید / رویای من این است  ... 

چه کسی یا چیزی به من کمک می کند؟ قدم هایی برای رسیدن به امیدم / رویایم محدوده های زمانی

در ظرف
 3 ماه 

من خواهم داشت

در ظرف
 6 ماه 

من خواهم داشت

در ظرف
 1 سال 

من خواهم داشت

چگونه می توانم به آنجا برسم؟
رسیدن به امیدها / رویاهای تان بطور ناگهانی اتفاق نمی افتد، با قدم های کوچک به آنجا می رسید. 
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 کاوش امیدها و رویاهای من - امید / رویای 2
امید یا رویای خود را در وسط صفحه بنویسید و در اطراف آن پرسش ها را کامل کنید. 

امید / رویای 2:

چرا من می خواهم این کار را انجام دهم

چه پشتیبانی های مفیدی در 
حال حاضر در اختیار دارم؟

برای دستیابی به این چه 
پشتیبانی هایی به من کمک 

خواهند کرد؟

چه مهارت های مفیدی در 
حال حاضر دارم؟

برای انجام این کار به چه 
مهارت هایی نیاز دارم؟
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امید / رویای 2#
)این قسمت را از صفحه قبل کپی کنید و سپس قسمت های خالی پایین را پر کنید(.

چه کسی یا چیزی به من کمک می کند؟ قدم هایی برای رسیدن به امیدم / رویایم محدوده های زمانی

در ظرف
 3 ماه 

من خواهم داشت

در ظرف
 6 ماه 

من خواهم داشت

در ظرف
 1 سال 

من خواهم داشت

چگونه می توانم به آنجا برسم؟
رسیدن به امیدها / رویاهای تان بطور ناگهانی اتفاق نمی افتد، با قدم های کوچک به آنجا می رسید. 

امید / رویای من این است  ... 
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کاوش امیدها و رویاهای من - امید / رویای 3
امید یا رویای خود را در وسط صفحه بنویسید و در اطراف آن پرسش ها را کامل کنید.

امید / رویای 3:

چرا من می خواهم این کار را انجام دهم

چه پشتیبانی های مفیدی در 
حال حاضر در اختیار دارم؟

برای دستیابی به این چه 
پشتیبانی هایی به من کمک 

خواهند کرد؟

چه مهارت های مفیدی در 
حال حاضر دارم؟

برای انجام این کار به چه 
مهارت هایی نیاز دارم؟
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امید / رویای 3#
)این قسمت را از صفحه قبل کپی کنید و سپس قسمت های خالی پایین را پر کنید(.

چه کسی یا چیزی به من کمک می کند؟ قدم هایی برای رسیدن به امیدم / رویایم محدوده های زمانی

در ظرف
 3 ماه 

من خواهم داشت

در ظرف
 6 ماه 

من خواهم داشت

در ظرف
 1 سال 

من خواهم داشت

چگونه می توانم به آنجا برسم؟
رسیدن به امیدها / رویاهای تان بطور ناگهانی اتفاق نمی افتد، با قدم های کوچک به آنجا می رسید. 

امید / رویای من این است  ... 
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قدم 6: با ان دی آی اس برنامه ریزی کنید
این کتابچه به شما کمک کرده است که یک درخواستنامه برای ان دی ای اس تهیه کرده و اطالعات مهم را برای 

برنامه ریزی به کمک یک برنامه ریز ان دی ای آ جمع آوری کنید.

reimagine.today وبسایت زیر حاوی اطالعات مربوط به برنامه ریزی در قدم 6 می باشد
وقتی که شما به ان دی آی اس دسترسی پیدا کردید، برنامه ریزی و کمک های مالی تان از طریق پروسه ای در 

reimagine.today سازمان ملی بیمه ناتوانی کامل خواهد شد، و نه از طریق وبسایت زیر و این کتابچه
چنانچه پرسشی در این مورد دارید، سازمان ملی بیمه ناتوانی به شما کمک خواهد کرد.

پاسخ پرسش

پرسش هایی که در مورد برنامه  خود دارم
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آماده شدن برای مدیریت  منابع مالی ان دی آی اس شما
اگر شما کمک های مالی ان دی ای اس را دریافت می کنید، باید قبل از جلسه برنامه ریزی به دو نکته توجه کنید.     

اکنون که در مورد این گزینه ها مطالعه کرده اید، شما می توانید با تهیه لیستی از فواید )مثبت ها( و معایب )منفی ها( در 
مورد بهترین گزینه برای خودتان فکر کنید.

این لیست می تواند در گفتگوی تان با فرد پشتیبان هم مفید باشد. 

برای کسب اطالعات بیشتر در باره این گزینه ها به   
reimagine.today برای اطالعات بیشتر در مورد گزینه های تان، ابتدا قدم 5 “اندیشیدن در باره برنامه ام” در وبسایت 

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

« ویدیوی مربوط به “هماهنگ کردن پشتیبانی ها” را ببینید’
« در باره “گزینه هایی برای مدیریت منابع مالی” مطالعه کنید

معایب )نکات منفی( محاسن )نکات مثبت(

تصمیم من این است:

آیا من به یک هماهنگ کننده پشتیبانی ها نیاز دارم؟ 



34 reimagine.today workbook

چگونه می خواهم منابع مالی ان دی ای اس را مدیریت کنم؟
فراموش نکنید که نخست بررسی کنید

  قدم 5 “اندیشیدن در باره برنامه ام” در وبسایت reimagine.today را بررسی کنید:
http://reimagine.today/step-5/thinking-about-my-plan/

معایب )نکات منفی( محاسن )نکات مثبت( گزینه ها

خود گردانی

خود گردانی
)کاندیدای خود را در نظر 

بگیرید(

برنامه – مدیریت شده
)عرضه کننده مجاز 

مدیریت (

مدیریت شده بوسیله ان 
دی آی ای

ترکیبی از موارد باال

تصمیم من این است: 



35 reimagine.today workbook

نکات و ایده های اضافی
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نکات و ایده های اضافی
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سایر قسمت های کتابچه
هر تعدادی از این تصاویر را که می خواهید ببرید  و در کتابچه تان بچسبانید تا در پر کردن کتابچه به شما کمک کند. بیاد داشته 

باشید، شما همیشه می توانید تصاویر دیگری را پیدا کنید و از آنها هم استفاده کنید.
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یادداشت روزانه: دنبال کردن فعالیت ها
با هر کسی که در زمان بوجود آوردن این  منبع صحبت کردیم توصیه می کرد که فعالیت های روزانه تان را در 

یادداشت روزانه خود ثبت کنید. سعی کنید که چیزهایی را که دوست دارید و کمکی را که برای انجام دادن آن دریافت 
می کنید در یادداشت های روزانه خود ثبت کنید. شما می توانید این یادداشت روزانه را کپی و استفاده کنید تا در ثبت 

کردن کارهایی که انجام می دهید و پشتیبانی هایی که دریافت می کنید به شما کمک کند. 

برای انجام این چیزها من کمک و 
پشتیبانی دریافت می کنم از فعالیت های روزانه تاریخ

ماه/سال

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه
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