
ّ ٌ

البدء خبطة NDIS )النظام الوطين لتأمني اإلعاقة( اخلاصة يب

مورد للمشاركني ومقدمي الرعاية والعائالت 
ّتنفذه جمعية سانت فينسنت )مار منصور( دي بول يف نيو ساوث ويلز برنامج التنسيق للمناطق املحلية الذي 
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ّ ّ 	
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ّ

ّ 	

ّسيقوم منسق منطقتك املحلية أي ‘LAC’ لدى Vinnies مبا يلي:

• االجتماع بك إلعداد ‘بيان مشارك’ 

•

•

•

•

•

•

•

عن احتياجاتك وأهدافك ملدة الـ 
12 شهرا القادمة

 NDIA إرسال هذه املعلومات إىل 
)الوكالة الوطنية لتأمني اإلعاقة( 

 NDIS لكي ميكن إعداد خطة
خاصة بك

 يبني لك كيف تبدأ خبطتك وفهم 
رزمة متويلك

 MyGov يبني لك كيف تعد حساب 
والعثور على أنواع الدعم وعقد 

اتفاقيات خدمة

 مساعدتك على العثور على أنواع أخرى 
للدعم يف منطقتك

 االجتماع بك مع اقرتاب نهاية خطتك 
ملساعدتك على مراجعتها

 إخبارك مبا تفعله إذا مل تكن راضيا عن 
خطة NDIS اخلاصة بك

ال يستطيع منسق LAC الذي يعمل معك 
أن يقوم مبا يلي:

 االتصال مبوفري اخلدمة بالنيابة عنك أو 
إجراء الحجوزات لتقدمي اخلدمات لك
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ّ
  
  
  
  

VINNIES LAC الذي يعمل معك

اسمي هو:
ميكنك االتصال يب على:

عنوان بريدي اإللكرتوين هو: 
عنوان مكتيب هو: 

هناك رقم هاتف مباشر وبريد إلكرتوين لربنامج LAC الذي نقوم به. إذا كنت ال تستطيع االتصال 
يب أو إذا احتجت إىل معرفة من هو منسق LAC اخلاص بك، ميكنك االتصال بنا: 

 1800 794 934 ًهاتفيا:
LAC@vinnies.org.au بالربيد اإللكرتوين:

https://lac.vinnies.org.au املوقع اإللكرتوين:
ابحث عن ‘Vinnies LAC’ يف مجموعات فايسبوك فايسبوك:

VINNIES LAC

mailto:LAC%40vinnies.org.au?subject=
https://lac.vinnies.org.au


شكر خاص: 
شكرا لجميع العاملني يف برنامج التنسيق للمناطق املحلية الذي 

تنف ذه جمعية سانت فينسنت دي بول يف نيو ساوث ويلز، 
الذين أسهموا بوقتهم ومهاراتهم إلعداد هذا املورد.

NDIS برنامج التنسيق للمناطق املحلية اخلاص بـ
)NDIS Local Area Coordination Program(

St Vincent de Paul Society NSW
2C West St Lewisham NSW 2049
PO Box 5 Petersham NSW 2049

©2018 St Vincent de Paul Society NSW

ً
ّ

إعفاء من املسؤولية:
فيما عدا أي استخدام يسمح به مبوجب قانون حقوق الطبع 

والنشر فإنه ال يجوز قيام أي أشخاص بإعادة اإلنتاج بدون 
إذن من جمعية سانت فينسنت دي بول يف نيو ساوث ويلز. 

واملعلومات املقدمة يف هذا املورد كانت تعترب صحيحة 
وقت نشرها، وهي ختضع للتغيري.

َ ُ

َ ُ ّ

نكن التقدير واالحرتام العميق للسكان األصليني 
وسكان جزر مضيق تورز بوصفهم املؤمتَنني 
العريقني على هذه األرض. ليتبارك ويتشرف 

شيوخهم، الراحلون منهم والحاضرون. لنشرتك 
معا ولنبين مستقبال مؤسسا على الرأفة والعدل 

واألمل واإلميان واملصالحة.

ّ

ّ

ً ّ ً ً

VINNIES LAC تنويهبرنامج
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1 // التواصل بلغتك

VINNIES LAC



لك الحق يف استخدام مرتجم شفهي إذا احتجت إليه. ميكنك استخدام مرتجم شفهي مجانا وبصورة سرية 
كلما أردت أن تتحدث مع منسق LAC اخلاص بك أو االتصال بربنامجنا. يستخدم LAC خط الرتجمة اخلطية 

والشفهية )TIS( الذي هو عبارة عن خدمة ترجمة شفهية مهنية. 

ّ ً
ّ ّ

املرتجم الشفهي عرب اهلاتف
فيما يلي اخلطوات لالتصال مبنسق LAC اخلاص بك عن طريق مرتجم شفهي: 

اتصل بـ TIS National على الرقم 450 131 -1
اذكر اللغة اليت تحتاج إليها -2

أعط مشغل اهلاتف رقم هاتف منسق LAC اخلاص بك -3
سيقوم مشغل اهلاتف بوصلك مبرتجم شفهي بلغتك -4

LAC ومن مث سيقوم بوصلك أنت واملرتجم الشفهي مبنسق -5

ّ
  
  

ّ ّ   
ّ   

ّ   

التواصل بلغتك
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املرتجم الشفهي يف املوقع
ميكننا أيضا اختاذ ترتيبات لحضور مرتجم شفهي يف املوقع لالجتماعات. يعين تعبري ‘يف املوقع’ حضور 

املرتجم الشفهي شخصيا مع منسق LAC. أخرب منسق LAC اخلاص بك مبا إذا كنت تريد أن يحضر مرتجم 
شفهي إىل االجتماع. يتم استخدام مرتجمني مهنيني دائما، وهم ملزتمون مببدأ السرية.

ً
ّ ّ ً

ّ ً ّ

ّمنسقو LAC الذين يتكلمون لغات إضافية: ّ
يتكلم بعض منسقي LAC التابعني لنا لغات إضافية أيضا. عند اإلمكان ميكننا ضمان أن يكون لك منسق 

LAC يتكلم لغتك، إذا كان هذا ما تريده. إذا مل ميكن ذلك، فإننا سنضمن توفري مرتجم شفهي. يرجى طلب 
معلومات إضافية عن هذا األمر من منسق LAC اخلاص بك. 

ّ ً ّ ّ
ُ ّ

ّ

VINNIES LAC



القسم الثاين

10



NDIS 2 // أنت و

VINNIES LAC



ّ
ّ

ً

ّ 	
ّ 	

	

ّ
ً

ّ ّ

)NDIS( النظام الوطين لتأمني اإلعاقة

NDIS هو الطريقة اليت يتم بها تقدمي الدعم لذوي اإلعاقات يف أسرتاليا. وهو يهدف إىل مساعدة ذوي اإلعاقات 
ليكون هلم مزيد من االختيار والتحكم بأنواع الدعم اليت يتلقونها لكي يعيشوا حياتهم بالطريقة اليت يريدونها. 

سيعطيك NDIS متويال للحصول على أنواع الدعم ‘املعقولة والضرورية’ ملساعدتك يف حياتك اليومية 
وزيادة استقالليتك.

قد تشمل أنواع الدعم األخرى يف حياتك ما يلي:

• الدعم الذي يقدمه أقاربك وأصدقاؤك
•
• 

 الدعم املتوفر عرب خدمات الحكومة األسرتالية األخرى مثل اخلدمات الصحية والتعليمية
 الدعم الذي يساعدك على االخنراط واملشاركة يف مجتمعك مثل مكان العبادة أو النادي املحلي 

أو املجموعة الثقافية.

ستكون خطة كل شخص خمتلفة عن األخرى، ذلك أنها تكون معدة لتلبية احتياجات الشخص اخلاصة. لذا لن 
تكون هناك أبدا أية خطة مماثلة خلطة أخرى!

للمزيد من املعلومات توجه إىل موقع NDIS اإللكرتوين: www.ndis.gov.au. يتوفر بعض املعلومات 
بلغات الجاليات.
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تعمل جمعية سانت فينسنت دي بول يف نيو ساوث ويلز مع NDIS لتنفيذ برنامج التنسيق للمناطق املحلية 
)LAC( يف مناطق نيو ساوث ويلز التالية: سيدين، جنوب شرق سيدين، جنوب غرب سيدين، الساحل األوسط، 

هنرت، نيو إنجلند.

ودور منسق LAC اخلاص بك هو مساعدتك على بالبدء مبوجب NDIS، ومساعدتك على فهم كيف يعمل 
 NDIS لكي يكون لك مزيد من اخليار والتحكم بتمويلك. يستطيع منسق LAC اخلاص بك أيضا مساعدتك 

على االرتباط مبجتمعك املحلي.

لكي تعرف كيف ميكننا دعمك خالل رحلتك مع منسق LAC اخلاص بك، ميكنك: 

 https://lac.vinnies.org.au :زيارة موقعنا اإللكرتوين •
 االنضمام إىل مجموعتنا على فايسبوك: ابحث عن ‘Vinnies LAC’ يف ‘مجموعات’ فايسبوك.•

ّ
ً ّ ّ

ّ
	
	

نبذة عن برنامج LAC يف جمعية سانت فينسنت دي بول

VINNIES LAC
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الدخول 6 إىل 10 أسابيع

ّتتلق ى 
رسالة دخول 

خاصة بك  
NDIS من

تجري  
 اجتماع ختطيط 
 LAC ّمع منسق

اخلاص بك

ّتتلقى خطة 
معتمدة خاصة 
 NDIS بك من

البدء شهر )1( إىل شهرين )2(

 ابحث عن 
ّمور دي خدمات 

يف منطقتك

ّ أعد حساب 
MyGov خاص 
بك والقدرة 

على الدخول إىل 
myplace

ّ أعد اتفاقيات 
خدمة  مع 

ّموف ري 
اخلدمات 

NDIS ما يجري يف السنة األوىل مبوجب
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استخدم خطتك 9 إىل 10 أشهر

ابدأ استخدام 
أنواع دعمك 

ّملمولة ا

إذا أردت تغيري 
ّعمك تأكد  أنواع د
من إعطاء إشعار 
بذلك قبل الوقت 

املناسب لذلك

ّتأكد من التمويل 
ّلك. تأكد  ّبقي  املت

من استخدام 
التمويل املخصص 

لك، لكن ال تنفق 
ّأكثر من املقرر.

مراجعة خطتك 4 إىل 8 أسابيع

تحصل على 
رسالة أو مكاملة 

هاتفي ة من 
NDIS بشأن 

مراجعة خطتك

مقابلة املراجعة 
 LAC ّمع منسق

اخلاص بك 

 NDIS ّتتلقى خطة
املعتمدة التالية 

اخلاصة بك.  
ّتعد اتفاقيات 

خدمة جديدة مع 
ّوفري اخلدمات. م

ميكنك طلب املساعدة من 
ّمنسق LAC اخلاص بك

VINNIES LAC



ّسيسألك منسق LAC اخلاص بك عما يلي: ّ

•	 ما هي أنواع الدعم اليت لديك اآلن
•
•
	•

 ما هي أهدافك للمستقبل
 ما هي أنواع الدعم الجديدة اليت قد تحتاج إليها لتحقيق هذه األهداف

 سيتم ضم هذه املعلومات إىل بيان املشارك اخلاص بك.

	
	

ّ ّ

سيتم إعداد خطتك ومتويلك على أساس هذه املعلومات.

يف اجتماعك التخطيطي
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ًسيسألك منسق LAC اخلاص بك أيضا عن الطريقة اليت تريد إدارة متويلك بها. هناك 4 خيارات: ّ
اإلدارة بواسطة الوكالة  -1

تقوم NDIA بالدفع إىل موفري خدمتك 	•
 •  

•
•
•

•
•
•

NDIS تحتاج إىل اختيار موفري خدمة مسجلني مع
ّ 	

ّ ّ

إدارة اخلطط -2 

يقوم شخص أو تقوم مؤسسة تجارية )مدير اخلطط( بالدفع إىل موفري خدماتك من متويلك
ميكنك استخدام أي موفر خدمة يناسب احتياجاتك، سواء أكان مسجال مع NDIS أو ال 
يحتفظ مدير اخلطط بكافة اإليصاالت لعل NDIS أراد أن يعرف كيف مت إنفاق متويلك

ّ 	 	
ً ّ 	 	

ّ ّ 	 	

اإلدارة الذاتية -3 

NDIS تقوم أنت بالدفع إىل موفري خدمتك من املال الذي يأتيك من
ميكنك استخدام موفري خدمة يناسبون احتياجاتك، سواء أكانوا مسجلني مع NDIS أو ال 

عليك االحتفاظ بإيصاالتك لعل NDIS أراد أن يعرف كيف متّ إنفاق متويلك

ّ 	 	
ّ 	 	

ّ 	 	

ة رتك ش اإلدارة امل -4 

ميكنك اختيار مجموعة من هذه اخليارات معا. تحدث مع منس ق LAC اخلاص بك عن اخليارات اليت 
ستكون األفضل لك.

ّ ّ ً

VINNIES LAC



هناك 3 فئات لتمويل الدعم هي:

• األساسية – ألنواع الدعم اليومي، مثل الرعاية الشخصية والدعم االجتماعي
•

•

 الرأسمالية – لشراء سلع تحتاج إليها مثل كرسي املقعدين أو التكنولوجيا التكييفية أو إجراء تعديالت 
على مزنلك و/أو سيارتك

 بناء القدرة – لزيادة مهاراتك واستقالليتك، مثل التدريب على استخدام املواصالت أو عالج النطق أو 
العالج الوظيفي

قد ال تشمل خطتك كل هذه الفئات ألنها تصمم لتلبية احتياجاتك أنت تحديدا.

اطلب مزيدا من املعلومات من منسق LAC اخلاص بك عن خطتك وفئات الدعم هذه.

	
ّ 	

	

ً َّ

ّ ً
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فهم خطتك



ّ
ً

ّ ّ

ّ ّ

املواصالت

يدعم NDIS األشخاص البالغني بتمويل للمواصالت إذا مل يكن باستطاعتهم استخدام املواصالت العامة 
كالباص أو القطار. ميكن استخدام هذا التمويل ألنواع املواصالت األخرى مثل التاكسي وباصات املجتمع. 

ويستطيع األطفال الذين يف سن املدرسة، إذا كانوا مؤهلني، الحصول على متويل للمساعدة يف املواصالت إىل 
املدرسة ومنها. اطلب املشورة من منسق LAC اخلاص بك.

إذا كنت مؤهال لتمويل املواصالت فإن هذا التمويل سيظهر يف خطة NDIS اخلاصة بك يف فئة الدعم األساسية. 
وبعكس متويل أنواع الدعم األخرى، يتم دفع املال املخصص للمواصالت إىل حسابك املصريف مباشرة كل أسبوعني.

ملعرفة املزيد عن املال املخصص للمواصالت اسأل منسق LAC اخلاص بك.

VINNIES LAC



موردو اخلدمة هم أشخاص أو مؤسسات تجارية ختتارهم لتقدمي أنواع الدعم الواردة يف خطة NDIS اخلاصة 
بك. من األمثلة عامل الدعم أو معاجل النطق أو خدمة التعديالت املزنلية. أنت دائما من خيتار موردي خدمتك.

ميكن العثور على قائمة مبوفري اخلدمة املسجلني لدى NDIS يف:
www.mycarespace.com.au •

•
•

وسيلة العثور على موردي اخلدمة يف‘منفذ املشاركني’
 يف موقع NDIS اإللكرتوين

ّ
ّ ً

ّ ّ
		

ّ 		
	

ّموردي خدمة كيف تعثر على 
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ميكنك الحصول على مساعدة للعثور على موردي خدمة يف منطقتك بالتحدث مع:
مجموعات التدريب الزمايل •

•
•
•
•

NDIS مشاركني آخرين يف
منسق LAC اخلاص بك

أشخاص يف منطقتك
األصدقاء واألقارب

 .NDIS أن يطلبوا منك أكثر من املبالغ الواردة يف دليل أسعار NDIS ال يستطيع موردو اخلدمة املسجلون مع
 https://www.ndis.gov.au/providers/pricing-and-payment راجع

أما موردو اخلدمة غري املسجلني مع NDIS فليسوا مجربين على التقيد بدليل أسعار NDIS. ميكنك سؤاهلم 
عن أسعارهم والحصول على تسعريات من موردين آخرين لكي تحصل على أفضل قيمة للخدمات اليت تتلقاها. 

وهذا يعين أنه سيكون لديك مزيد من املال املتبقي للحصول على خدمات أخرى.

ّ ّ
		
		

ّ 		
		
		

ّ ّ

ّ ّ ّ
ّ

ّ

VINNIES LAC
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ّ ّ 	

ّ ّ
	

MyGov ّكيف تعد حساب

سيكون عليك فتح حساب MyGov للحصول على معلومات عن خطة NDIS اخلاصة 
بك. يعطيك حساب حساب MyGov اخلاص بك القدرة على الدخول اآلمن إىل 

myplace الذي هو منفذ الدخول إىل NDIS عرب اإلنرتنت.

:MyGov فيما يلي اخلطوات الالزمة إلعداد حساب

 • تحدث مع صديق أو قريب أو مرشد اجتماعي تثق به يتحلى خبربات يف 

	•
•
	•

مجال الكومبيوتر
 تحدث مع منسق LAC اخلاص بك

MyGov اتصل باخلط املباشر اخلاص بـ 
 قم بزيارة أحد مكاتب سنرتلينك

إذا مل يكن هناك جهاز 
كومبيوتر ميكنك استخدامه 
حاول زيارة مكتبتك املحلية 

أو أحد مكاتب سنرتلينك 
ّأو أحد مقدمي خدمات 

االستقرار أو أحد املراكز 
االجتماعية اليت يوجد فيها 

غالًبا أجهزة كومبيوتر متوفرة 
ّلالستخدام العام. تذكر 

ًدائما أن خترج من املوقع 
اإللكرتوين مىت انتهيت وأن 

تحفظ معلوماتك الشخصية 
يف مكان آمن.
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قد يكون لديك حساب MyGov اآلن.
إذا مل يكن األمر كذلك، فيما يلي اخلطوات الالزمة إلعداد حساب

ّ
ّ

ً

اخلطوة األوىل

توج ه إىل my.gov.au واخرت 
.’MyGov أعد حساب‘

اخلطوة الثانية

ٍبعدئذ، تحتاج إىل املوافقة على شروط 
.MyGov استخدام

 ميكنك قراءة هذه الشروط أوال. 
بعد ذلك اخرت ‘أوافق’.

اخلطوة الثالثة

أدخل عنوان بريدك اإللكرتوين يف املكان 
املحدد لذلك.

إذا كان لك أنت حساب MyGov اآلن 
وأردت فتح حساب لشخص تقوم 

برعايته ستحتاج إىل استخدام عنوان 
بريد إلكرتوين خمتلف لذلك الشخص. 

VINNIES LAC

http://my.gov.au


اخلطوة الرابعة
سريسل إىل عنوان بريدك اإللكرتوين 

مجموعة أرقام )رمز(. هذا الرمز 
هو ألمن معلوماتك، أي للتأكد من 

أن بإمكانك أنت فقط الدخول إىل 
حساب MyGov اخلاص بك.

أدخل هذا الرمز يف املكان املحدد 
له. اخرت ‘التايل’.

َ ُ

ّ

ِ

ّ

ّ
ً ً ً

ً ً
ِ

سة ام طوة اخل اخل
 إذا مل يكن لديك هاتف موبايل اخرت 

‘تجاهل هذه اخلطوة’.

اخلطوة السادسة
 MyGov أعد كلمة مرور لحساب

اخلاص بك.
يجب أن تكون كلمة املرور هذه 

مكونة من 7 رموز على األقل على أن 
تضم على األقل عددا واحدا وحرفا 

أبجديا واحدا.
أدخل كلمة مرورك واخرت ‘التايل’.

24



ّ

ّ ً

ّ

اخلطوة السابعة
بعد ذلك تحتاج إىل اختيار 3 أسئلة سرية من القائمة أو ميكنك 

إعداد أسئلتك اخلاصة.
والغرض من هذا هو أيضا التأكد من الحفاظ على أمن حسابك.

تذكر أن تكتب أجوبتك وأن تضعها يف مكان آمن

اآلن متّ إعداد حسابك وصرت مستعًدا لربط 
خدمة به.

للحفاظ على اخلصوصية واألمن، اخرت دائًما 
‘اخرج’ يف الزاوية العلوية اليمىن من الشاشة مىت 
انتهيت من استخدام حساب MyGov اخلاص بك.

VINNIES LAC



منفذ املشارك myplace هو موقع إلكرتوين آمن ميكنك استخدامه لالطالع على خطة NDIS اخلاصة بك 
وفحص املبلغ الذي استخدمته من متويلك.

ميكنك استخدام املنفذ إلدارة اخلدمات مع موفري خدمتك ولطلب دفعات إذا كنت تقوم بإدارة خطتك ذاتيا.

ميكنك الوصول إىل منفذ myplace عن طريق املوقع اإللكرتوين mygov أو املوقع اإللكرتوين اخلاص بـ 
NDIS. ستحتاج إىل رمز تنشيط للدخول إىل املنفذ يف املرة األوىل. يستطيع NDIS أو منسق LAC اخلاص 

بك إعطاءك هذا الرمز.

ويستطيع منسق LAC اخلاص بك أن يشرح لك كيفية:
myplace استخدام منفذ •

•
•
•

تحديث تفاصيلك
myplace إضافة حساب مصريف إىل

NDIS تفحص أموالك من

.myplace اخلاص بك إذا احتجت إىل مساعدة يف استخدام LAC يرجى االتصال مبنسق

ّ

ً ّ

ّ

ّ
		
		
		

ّ 		

ّ ُ

MYPLACE كيف أدخل إىل منفذ املشارك
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سيبدو منفذ myplace بهذا الشكل على 
شاشة جهاز الكومبيوتر اخلاص بك
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ّ

ّ
ّ ّ

ّ ً
ّ

ً ً

كيف تعقد اتفاقية خدمة

اتفاقية اخلدمة هي اتفاقية خطية بينك وبني موفر خدمة ختتاره. وهي تصف كيفية تقدمي خدماتك وأين 
ومىت ومن جانب من وبكم )الكلفة(. 

ختتلف اتفاقية اخلدمة عن خطة NDIS، إذ أن خطة NDIS تدرج أنواع دعمك مبوجب NDIS. أما اتفاقية 
اخلدمة فتتعلق بذلك الدعم وكيف ختتار إنفاق مالك.

يجب أن تكون اتفاقية اخلدمة سهلة للفهم. ويجب أن تضم سعر اخلدمة بالساعة وكلفتها اإلجمالية. 
واألسعار بالساعة مدرجة يف دليل أسعار NDIS. سيبني لك منسق LAC اخلاص بك كيف تستخدم هذا الدليل.

يجب أن تشمل اتفاقية اخلدمة أيضا ما الذي تحتاج إىل القيام به إذا قررت أن تنهي هذه اخلدمة. على 
العموم، ستحتاج إىل إعطاء إشعار قبل 4 أسابيع، لكن ميكنك طلب إعطاء إشعار مبدة أقصر. يحتاج موفر 

اخلدمة أيضا إىل أن يعطيك إشعارا قبل نفس املدة إذا مل يعد مبقدوره تقدمي اخلدمة لك.
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ميكنك أن تطلب من مقدم خدمتك ترجمة اتفاقية خدمتك إىل اللغة اليت تفضلها أو طلب قراءتها لك من 
جانب مرتجم شفهي.

ٍإذا كنت ال تفهمها أو غري راض بها. وال تبدأ اخلدمة بدون اتفاقية خدمة. ال توقع أية اتفاقية خدمة 

قد يطلب موفر اخلدمة االطالع على خطة NDIS اخلاصة بك. ليس عليك أن خترب موفر اخلدمة أو أي 
شخص آخر خبطتك بالكامل. لكن تحتاج إىل أن تبني ملوفر اخلدمة األهداف املذكورة يف خطتك لكي 

يدرك أنواع الدعم اليت تحتاج إليها.

ّ ّ

ّ

ّ ّ ّ
ّ ّ
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القسم الثالث
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3 // حقوقك
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االحتيال هو تصر ف أشخاص أو مؤسسات تجارية بطريقة تنطوي على احتيال بهدف الحصول على املال. 
فقد يلجأ موفر اخلدمة إىل استيفاء مال منك لقاء خدمة ال تتلقاها منه فعال أو مل تكن قد وافقت عليها.

لدى NDIA فريق خاص ملكافحة االحتيال مهمته التحقيق يف األفعال اليت تنطوي على احتيال. واهلدف هو 
الحفاظ على سالمة ذوي اإلعاقات وعائالتهم.

إذا اشتبهت بأية أفعال تنطوي على احتيال من جانب املشاركني يف NDIS أو موفري اخلدمة أو املوظفني، 
اتصل بـ NDIA لإلبالغ عنها.

ستتم معالجة جدية لجميع التقارير املتعلقة باألعمال املشتبه بأنها تنطوي على احتيال على NDIS وسيتم 
التحقيق فيها. 

ّ
ً ّ

ّ

ّ ّ ّ

NDIS فريق مكافحة االحتيال لدى
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ميكنك اإلبالغ عن االحتيال:

 fraudreporting@ndis.gov.au :بالبريد اإللكتروني 	•
• 

	•

 هاتفيا: 717 650 1800 )يمكنك استخدام خدمات الترجمة الشفهية لالتصال على هذا الرقم 
والتحدث بلغتك(

 التحدث مع منسق LAC اخلاص بك

ً 	
ّ

ّ ّ
اس ن ة ال الم ى س ل اظ ع ف ح ال

إذا كان لدى منس ق LAC اخلاص بك ما يقلقه بشأن سالمة أو رعاية طفل أو شخص مسن أو شخص من 
ذوي اإلعاقات فعليه أن يعطي هذه املعلومات إىل اخلدمات الحكومية ألن هذا هو ما يفرضه القانون.

ّ ّ

VINNIES LAC
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ّ

ّ

ً ً ّ

ّ ّ
ّ ّ

		
		

ّ 		

حماية خصوصيتك

إننا ندرك أمهية حماية خصوصيتك ومعلوماتك الشخصية.

على جمعية سانت فينسنت دي بول يف نيو ساوث ويلز اتباع القوانني اليت تحمي خصوصية األفراد، مبا فيها 
مبادئ اخلصوصية األسرتالية الواردة يف قانون اخلصوصية لعام 1988 )الكمنولث(.

كما أن الجمعية ملزمة بتلبية متطلبات قانون النظام الوطين لتأمني اإلعاقة لعام 2013 يف طريقة تصرفها 
باملعلومات الشخصية.

تتصرف الجمعية أحيانا باملعلومات الشخصية اعتمادا على االستثناءات مبوجب هذه القوانني، مبا يف ذلك 
االستثناءات الواردة يف قانون اخلصوصية املنطبقة على املنظمات اليت ال تستهدف الربح.

يجب علينا اتباع هذه القوانني للحفاظ على خصوصيتك يف كل األوقات. وال ميكننا مشاركة معلوماتك مع الغري 
إال إذا قلت لنا بأنك ال متانع يف ذلك. ميكنك االتصال بنا أو مراسلتنا بالربيد اإللكرتوين يف أي وقت للتحدث عن:

كيفية استخدامنا معلوماتك الشخصية ومشاركتها مع الغري •
•
•

طريقة حفظنا اآلمن ملعلوماتك الشخصية
من ميكنه الوصول إىل املعلومات املجمعة 
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لإلبالغ عن أية قضايا بشأن اخلصوصية يرجى االتصال مبسؤول اخلصوصية يف جمعية سانت فينسنت دي 
بول يف نيو ساوث ويلز: 

PO Box 5, Petersham NSW 2049 :العنوان الربيدي
اهلاتف: 0262 9568 (02)

privacy@vinnies.org.au :الربيد اإللكرتوين

ُ

 :NDIS ًميكنك أيضا االتصال بـ

اهلاتف: 110 800 1800
 privacy@ndis.gov.au :الربيد اإللكرتوين

VINNIES LAC
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 مبا أنك زبون تستخدم منتجات وخدمات NDIS فإن قانون املستهلكني األسرتايل ينطبق عليك. وهذا 
يعين أن لك حقوق وضمانات وعليك مسؤوليات.

تلخص املفوضية األسرتالية لشؤون املنافسة واملستهلكني هذه الحقوق كما يلي:
الحق يف أن تتلقى معاملة عادلة. •

•
•
•

الحق يف إعطائك معلومات صحيحة قبل الشراء.
الحق يف إلغاء خدمة معيوبة.

الحق يف إصالح ما تشرتيه أو تحصل على بديل له أو دفعة بدال منه إذا حصلت مشكلة.

ّ
ّ 		

		
		

ً 		

حقوقك كمستهلك
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وهذا يشمل أشياء مثل ما يلي: 
•	 املنتجات العامة )مثل السمانة واملالبس واألشياء املزنلية(

• 

• 

 املنتجات املتعلقة باإلعاقة )مثل جهاز املساعدة على السمع أو املساعدة على التنقل مثل ‘الووكر’ 
أو كرسي املقعدين أو السكوتر املزود مبحرك(

 اخلدمات العامة )مثل السكن أو التنظيف أو الطبخ أو الرعاية الشخصية أو خدمات البستنة أو دعم 
إدارة الحالة(.

إذا كنت غري راٍض عن خدمة ما أو منتج ما، ميكنك تقدمي شكوى إىل دائرة التجارة العادلة على الرقم 20 32 13. 

ّ 	
ّ ّ
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َ ُ 		

		
		

ّ ّ ً 		
		
		

ً 		

حقوقك وتقدمي شكاوى

لك الحق يف تقدمي شكوى إذا: 
عوملت بطريقة غري عادلة •

•
•
•

مل تصن حقوقك
تلقيت إهانة أو معاملة سيئة

مل تعجبك خدمة ما أو منتج ما

هناك عدة طرق ميكنك بها تقدمي شكوى:
الشكاوى املتعلقة بربنامج التنسيق للمناطق املحلية

شخصيا: بالتحدث مع منسق LAC اخلاص بك أو جهة أخرى لالتصال •
•
•
•

LACcomplaints@vinnies.org.au :بالربيد اإللكرتوين
 PO Box 5 Petersham NSW 2049 :بالربيد العادي

هاتفيا: 626 795 1800
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ّالشكوى املتعلقة بـ NDIS أو موفر خدمة
شخصيا يف مكتب NDIA املحلي •

•
•

•
•

•

feedback@ndis.gov.au :بالربيد اإللكرتوين
هاتفيا: 110 800 1800

ً 		
		

ً 		

للحصول على مزيد من النصح واملشورة
خدمة حل الشكاوى واإلحاالت – 052 880 1800

 مسؤول الشكاوى الحكومية )أومبدزمن( يف نيو ساوث ويلز – اهلاتف: 1000 9286 02 
 www.ombo.nsw.gov.au أو

اخلط املباشر الوطين لإلساءة واإلمهال بحق ذوي اإلعاقات – 052 880 1800

ّ 		
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ّ
ّ

ّ ً

ً

ً

ّ

جهات االتصال الرئيسية

تفاصيل االتصالمبن أتصلسؤايل
لدي استفسار بشأن منسق منطقيت 

)LAC( املحلية
برنامج التنسيق للمناطق املحلية الذي 

تنفذه جمعية سانت فينسنت دي بول يف 
نيو ساوث ويلز

اهلاتف: 934 794 1800 
LAC@vinnies.org.au :الربيد اإللكرتوين

https://lac.vinnies.org.au :املوقع اإللكرتوين
اهلاتف: TIS National131 450أحتاج إىل مرتجم شفهي

www.tisnational.gov.au :املوقع اإللكرتوين
NDIS اهلاتف: 110 800 1800 النظام الوطين لتأمني اإلعاقةأريد أن أتحدث مع شخص عن

www.ndis.gov.au :املوقع اإللكرتوين
مسؤول الشكاوى الحكومية )أومبدزمن( يف لست راضيا عن موفر دعم إعاقيت

نيو ساوث ويلز
اهلاتف: 524 451 1800 

nswombo@ombo.nsw.gov.au :الربيد اإللكرتوين
www.ombo.nsw.gov.au :املوقع اإللكرتوين

لست راضيا عن وكالة أو برنامج بشأن 
اإلعاقة من الحكومة األسرتالية

مسؤول الشكاوى الحكومية )أومبدزمن( 
التابع للكمنولث

اهلاتف: 072 362 1300 
ombudsman@ombudsman.gov.au :الربيد اإللكرتوين

www.ombudsman.gov.au :املوقع اإللكرتوين
لست راضيا عن منتج اشرتيته أو خدمة 

اشرتيتها
اهلاتف: 30 32 13دائرة التجارة العادلة يف نيو ساوث ويلز

www.fairtrading.nsw.gov.au :املوقع اإللكرتوين
 أحتاج إىل مساعدة يف العثور على 

خدمة مناصرة
برنامج التنسيق للمناطق املحلية الذي 

تنفذه جمعية سانت فينسنت دي بول يف 
نيو ساوث ويلز

اهلاتف: 934 794 1800 
 LAC@vinnies.org.au :الربيد اإللكرتوين

https://lac.vinnies.org.au :املوقع اإللكرتوين
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تفاصيل االتصالمبن أتصلسؤايل
 أريد تنظيم جلسة معلومات عن 

NDIS بلغيت 
برنامج التنسيق للمناطق املحلية الذي 
 تنفذه جمعية سانت فينسنت دي بول 

يف نيو ساوث ويلز

اهلاتف: 934 794 1800 
LAC@vinnies.org.au :الربيد اإللكرتوين

https://lac.vinnies.org.au :املوقع اإللكرتوين
أود أن أتواصل مع أشخاص آخرين من 

ذوي اإلعاقات
اهلاتف: 871 430 0431اتحاد التعددية واإلعاقة

info@ddalliance.org.au :الربيد اإللكرتوين
www.ddalliance.org.au :املوقع اإللكرتوين

 أود أن أتواصل مع مجتمعي أو 
الحصول على مساعدة للوصول إىل 

خدمات حكومية أخرى

9684 9572 )02( )سيدين(روابط القدرات يف نيو ساوث ويلز اهلاتف:
0700 4905 )02( )نيو كاسل(

 Ability.Links@vinnies.org.au :الربيد اإللكرتوين
www.abilitylinksnsw.org.au :املوقع اإللكرتوين

أود أن أتواصل مع خدمات أخرى متعددة 
الثقافات تدعم ذوي اإلعاقات

)ECSC( اهلاتف: 1288 9569 02تعاونية خدمات الجاليات اإلثنية
 admin@ecsc.org.au :الربيد اإللكرتوين
 www.ecsc.org.au :املوقع اإللكرتوين

أريد التحدث مع شخص يف الجمعية عن 
قضايا تتعلق باخلصوصية 

برنامج التنسيق للمناطق املحلية الذي 
تنفذه جمعية سانت فينسنت دي بول يف 

نيو ساوث ويلز

اهلاتف: 934 794 1800 
 LAC@vinnies.org.au :الربيد اإللكرتوين

https://lac.vinnies.org.au :املوقع اإللكرتوين
 NDIS أريد التحدث مع شخص يف 

عن قضايا تتعلق باخلصوصية
اهلاتف: 8348 5224 03النظام الوطين لتأمني اإلعاقة

هاتف موبايل: 784 827 0472
 privacy@ndis.gov.au :الربيد اإللكرتوين

ّ

ّ

ّ  
   

ّ

ّ
ّ

ّ

mailto:LAC%40vinnies.org.au?subject=
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mailto:Ability.Links%40vinnies.org.au?subject=
http://www.abilitylinksnsw.org.au
mailto:admin%40ecsc.org.au?subject=
http://www.ecsc.org.au
mailto:LAC%40vinnies.org.au?subject=
https://lac.vinnies.org.au
mailto:privacy%40ndis.gov.au?subject=


عنوان مكتب VINNIES LAC املحلي

 Vinnies LAC لالط الع على قائمة كاملة مبكاتب
وملعرفة مناسبات LAC ميكنك:

ّ

wwwhttps://lac.vinnies.org.au :زيارة موقعنا اإللكرتوين

’Groups‘ تحت ’Vinnies LAC‘ زيارة صفحة فايسبوك اخلاصة بنا: يف فايسبوك ابحث عن

ا التصال بنا: 934 794 1800 )لالستعانة مبرتجم شفهي اتصل على الرقم 450 131، 
مث اطلب منهم االتصال على الرقم 934 794 1800(

LAC@vinnies.org.au :مراسلتنا بالربيد اإللكرتوين
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