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يغطي هذا الكتيب:

•  فهم دعمك الحالي
•  إعداد خطة NDIS لتحقيق أهدافك

•  تلقي خطة NDIS المعتمدة الخاصة بك
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كيفية استخدام هذا الكتيب
هذا الكتيب هو المكان المناسب لك للتحضير لخطة التأمين الوطنية ضد اإلعاقة )NDIS( الجديدة الخاصة بك. قد تكون تلك هي 

أول خطة NDIS لك، أو قد يكون لديك خطط NDIS سابقة.

لالستعداد الجتماع التخطيط، ابدأ بالتفكير في احتياجاتك الفورية للدعم وما هي أهدافك الحالية والمستقبلية. سوف يساعدك 
كتيب التخطيط هذا في االستعداد للقيام بذلك.

الكلمات الرئيسية لـ NDIS: بعض الكلمات التي نستخدمها للحديث عن NDIS قد تكون جديدة عليك، لذلك نحن نشرحها خالل 
مسيرتنا.

في هذا الكتيب، تظهر أمثلة للمالحظات أو األسئلة بالنص األحمر. 
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هذا هو كتيب المشارك الثاني ضمن هذه السلسلة. استخدم هذا الكتيب بالتزامن مع الكتيبين 1 و 3. 

NDIS الكتيب 1: فهم
يغطي الكتيب 1: 

NDIS التعرف على    •

NDIS اتخاذ قرار بشأن تقديم طلب للحصول على   •

NDIS الحصول على   •

الكتيب 2: التخطيط
يغطي الكتيب 2:

فهم دعمك الحالي والتحضير الجتماع التخطيط الخاص بك

•  لالستعداد الجتماعك، فكر في دعمك الحالي ومن يقدمه، وما هي الخدمات والدعم التي قد تحتاجها لتحقيق أهدافك.

أكمل هذا الكتيب بمفردك أو بمساعدة أحد األشخاص وأحضره معك إلى اجتماع التخطيط. فكر في أي تقارير أو تقييمات   •

ذات صلة ستحتاج إلى إحضارها معك أيضاً.

حضور اجتماع التخطيط إلعداد خطتك

•  تعرف على ما سيحدث في اجتماع التخطيط، ومع من ستلتقي، ومن الذي يمكنك إحضاره معك.

تلقي خطة NDIS المعتمدة الخاصة بك 

•  تعلم كيف ستتلقى خطة NDIS الخاصة بك، وما الذي تقوم به بعد ذلك.

الكتيب 3: استخدام خطة NDIS الخاصة بك
يغطي الكتيب 3:

•  فهم ما هو مدرج في خطتك

تعلم كيفية استخدام خطتك  •

اختيار وإدارة الدعم والخدمات  •

مراجعة خطتك وتقدمك  •

سوف تتلقى الكتيبات التي تحتاجها أثناء رحلتك 
مع NDIS، أو يمكنك الوصول إليها عبر موقع 

 www.ndis.gov.au على االنترنت NDIS

http://www.ndis.gov.au/
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فهم دعمك الحالي

هذا القسم هو لجمع المعلومات العامة عنك وعن إعاقتك والدعم الحالي والخدمات التي تتلقاها. يمكنك استخدام ذلك لبدء محادثة عنك وعن 
.)NDIA( أو الوكالة الوطنية للتأمين ضد اإلعاقة ،LAC أو منسق ،ECEI حياتك عند اجتماعك مع منسق

بياناتك الشخصية
االسم:

رقم NDIS )موجود في رسالة االنضمام الخاصة بك(:

العمر:

ما هي الحالة أو اإلعاقة / اإلعاقات أو التأخر في النمو الذي تعاني منه؟  مثال لدي شلل دماغي

 كيف يؤثر هذا على حياتك اليومية؟ 

مثال أنا مستقل في الغالب. أنا استخدم كرسي متحرك للتنقل من مكان إلى آخر. لدي سيارة معدلة. أحتاج إلى القليل من المساعدة في 

االستعداد للعمل وإعداد الوجبات وإدامة المنزل والحديقة.

شبكة الدعم الحالية لديك
األشخاص المهمون في حياتك: هؤالء هم األشخاص الموجودون في حياتك والذين ال يعملون لدى مقدم خدمة اإلعاقة. قد يكونون هم أصدقاؤك 

أو عائلتك أو رفاقك أو جيرانك أو مشرفك أو زميلك في العمل أو المناصرين أو غيرهم ممن يهتمون بك ويساعدونك ويدعمونك. وقد يكونون أيضاً 
أشخاصاً تدعمهم أنت، مثل أطفالك أو والديك.

صف كيفية مشاركته في حياتكصلته بكاالسم

يساعدني بالترتيبات الخاصة للمحاضرات واالمتحانات.موظف اتصال اإلعاقة في الجامعةمثال فيتو



عنك: أخبرنا باألشياء التي تعتقد أننا بحاجة إلى معرفتها عنك. من هم الناس أو ما هي األشياء المهمة بالنسبة لك؟ أين تعيش؟ مع من تعيش؟

الحياة اليومية: ماذا تفعل كل يوم؟ ماهي اهتماماتك؟ هل لديك وظيفة؟ 
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مثال أنا أعيش مع صديقتي في منزل أمي وأبي. أنا حقاً قريب من عائلتي، ولدّي مجموعة صغيرة من األصدقاء الذين ترعرعت معهم.

مثال أذهب إلى المركز المجتمعي ثالثة أيام في األسبوع. ليس لدي وظيفة ولكن أتطوع للعمل في المدرسة الثانوية المحلية في ترتيب 
المعدات الرياضية بشكل منظم. أود الحصول على وظيفة بدوام كامل يوماً ما.

مثال في عطلة نهاية األسبوع، أقضي الوقت مع أصحابي.
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خدماتك المجتمعية وخدماتك الحكومية األخرى
يحق لجميع األستراليين الحصول على الخدمات الحكومية.

 تمول الحكومة األسترالية وحكومات الواليات والحكومات المحلية خدمات مثل التعليم ودعم التوظيف والصحة والنقل لجميع 
 األستراليين. للمزيد من المعلومات حول ما تقوم NDIS بتمويله وما يتم تمويله من قبل أقسام أخرى من الحكومة، يرجى الرجوع إلى 

 .NDIS الكتيب 1 – فهم

سيساعد هذا القسم منسق ECEI أو LAC أو NDIA على فهم الدعم الذي تتلقاه من أقسام أخرى من الحكومة وما هي الفعاليات المجتمعية 
التي تشارك فيها وما الذي قد تحتاجه في المستقبل.

المجتمع: هل توجد أية نوادي رياضية أو مجموعات مجتمعية أو غيرها من المنظمات التي تشارك فيها حالياً؟ كم مرة تشارك في الفعاليات في 
مجتمعك؟ 

مثال أتطوع في نادي الكريكيت التابع البني، وغالباً في عطالت نهاية األسبوع أو في المناسبات. أنا عضو في المكتبة المحلية، وأحياناً 
أحضر المناسبات هناك مع األطفال.

مثال أذهب إلى الكنيسة مع زوجتي عدة مرات في األسبوع.

مثال أستخدم وسائل النقل العام للذهاب إلى العمل. 

مثال لقد كان لي نفس الطبيب العام لمدة حوالي 10 سنوات، وأعطاني خطة عالجية لألمراض العقلية لكي أتمكن من الحصول على 
المساعدة بشأن شعوري بالقلق. في بعض األحيان، اتصل برقم هاتف خط الرجال Mensline إذا احتجت إلى الحديث إلى شخص ما 

بشكل عاجل. 

الخدمات الحكومية األخرى: هل تتلقى أي دعم أو خدمات حكومية أخرى؟ قد يشمل ذلك التعليم )على سبيل المثال، المدرسة، الجامعة، 
معهد TAFE(، المواصالت والصحة )مثل طبيب عام منتظم تزوره، أو غيره من المهنيين الصحيين(. إذا كان األمر كذلك، كم مرة تذهب؟



للقيام بتلك األمور أحصل على الدعم منما الذي أقوم بهاليوم 

مثال االثنين

يذهب أبني إلى حضانة األطفال

كل إثنين لدي موعد مع طبيبي النفسي 

فريق رعاية األطفال الخاص به لديه استراتيجيات موضع 
التنفيذ في حال شعر باإلحباط أو االنزعاج.

حصلت على إحالة من طبيبي العام.

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

األحد
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كيف يبدو أسبوعك عادة؟ 
الدعم األسبوعي: ما هي أشكال الدعم المجتمعي والحكومي األخرى التي تستخدمها لمساعدتك على القيام باألشياء التي تحتاج إليها كل يوم؟



الفعاليات العرضية: ما هي الفعاليات التي تقوم بها كل أسبوعين أو شهريا أو بين الحين واآلخر؟

األشياء التي تعمل بشكل جيد: ما الذي تستمتع به في حياتك اآلن؟

التغييرات: هل هناك أي شيء تود تغييره؟ هل هناك شيء جديد ترغب في تجربته؟
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مثال أذهب إلى المسبح كل أسبوعين مع أختي، أذهب إلى المجموعة االجتماعية أيام الخميس، وكرة القدم في عطلة نهاية األسبوع 
مع عمي.

مثال عائلتنا حصلت للتو على جرو، وأنا أستمتع حقا بالعناية به. أشعر بالمسؤولية عن إطعامه وتنظيفه واللعب معه. لم يكن لدي مطلقا 
حيوان أليف، لذلك أنا أتعلم كيفية العناية به.

مثال أعمل يومين في األسبوع في مركز استقبال. أود حقاً أن أجد عمالً في مقهى، حيث يمكنني مقابلة أشخاص جدد. أود أيضا أن أعيش 
في منزل مشترك مع أشخاص آخرين من عمري. 



خالل اجتماع التخطيط، ستناقش األهداف التي تريد تحقيقها كجزء من خطة NDIS الخاصة بك. 
بشكل عام، ستستمر خطتك األولى لمدة 12 شهراً. وبعد خطتك األولى، قد يتم أيضاً عرض خطة 

أطول عليك، إذا كانت احتياجاتك أقل عرضة للتغيير.

وضع األهداف
 NDIS في هذا القسم، ستبدأ في استكشاف األهداف لخطة .NDIS األهداف هي جزء مهم من

الخاصة بك. سوف تناقشها مع منسق ECEI، أو منسق LAC أو مخطط NDIA الخاص بك، والذي 
سيسألك عما تريد تحقيقه، وعما إذا كان لديك أهداف قصيرة األمد أو أي احتياجات لم تتم تلبيتها 

في حياتك الحالية والتي تعتقد أنه ينبغي التطرق إليها.

يمكن تقسيم أهدافك المتوسطة إلى بعيدة األمد إلى أهداف قصيرة األمد والتي ستشكل “خطوات 
صغيرة” نحو أهداف حياتك األكبر.

أهداف قصيرة األمد
يمكن تحقيق هذه األهداف عادة في أقل من 12 شهراً. فكر فيما تريد تحقيقه، ولماذا ترغب في 

تحقيقه ومتى تريد تحقيقه.

ما هي أهدافك قصيرة األمد لخطة NDIS هذه؟ 

إعداد خطة NDIS لتحقيق أهدافك

:NDIS الكلمات الرئيسية لـ

األهداف 
األهداف هي األشياء التي تريد 

تحقيقها بدعم من NDIS وغيرها 
من أشكال الدعم والخدمات األخرى. 

قد تشمل أهدافك أن تصبح أكثر 
استقاللية، أو الحصول على وظيفة أو 

االحتفاظ بها، أو تعلم مهارات جديدة، 
أو االلتحاق بالتعليم، أو أن تصبح 

أكثر نشاطاً في مجتمعك، أو تحسين 
العالقات وتكوين الصداقات. يجب 

أن تحاول جعل أهدافك محددة قدر 
اإلمكان.

مثال الهدف 1: أريد أن أتعلم هذا العام استخدام وسائل النقل العام بنفسي حتى أتمكن من الذهاب إلى المكتبة أو بدء دورة تدريبية أو 
الخروج مع األصدقاء وعدم االعتماد على أمي. 

مثال الهدف 2: أريد أن أكون قادراً على االستحمام بنفسي، بدون المساعدة من عامل الدعم. 
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 االستعداد للوصول إلى 
myplace بوابة

بمجرد اعتماد خطة NDIS الخاصة بك، ستتمكن من مشاهدتها عبر اإلنترنت على 
بوابة  myplace NDIS. يجب أن يكون لديك حساب myGov للقيام بذلك.

www.my.gov.au اذهب إلى موقع االنترنت ،myGov إلنشاء حساب

إذا واجهت مشكلة، أو احتجت للمساعدة في إنشاء حساب myGov الخاص بك، 
 ECEI اتصل بمنسق ،NDIS myplace أو كنت تريد معرفة المزيد حول بوابة

.NDIA أو ،LAC الخاص بك، أو منسق

يمكنك أيضاً االتصال بمكتب المساعدة myGov على الرقم 07 23 13.

 :NDIS الكلمات الرئيسية لـ
 myplace

myplace هو موقع إنترنت آمن 

للمشاركين أو لمرشحهم لمشاهدة خطة 
NDIS الخاصة بهم، وطلب دفع األجور، 

وإدارة الخدمات مع مقدمي الخدمة.

األهداف المتوسطة إلى بعيدة األمد
ما الذي تريد تحقيقه على األمد المتوسط إلى األمد الطويل؟ قد تستغرق تلك األهداف عدداً من السنوات لتحقيقها ولكن من المهم تحديد 

الخطوات نحو تحقيقها.

مثال الهدف 1: في السنوات القليلة القادمة، أريد الخروج من المنزل، ربما مع صديق. 

مثال الهدف 2: الحصول على وظيفة حتى أتمكن من سداد فواتيري الخاصة. 

http://www.my.gov.au
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إدارة تمويل NDIS الخاص بك 
سيكون لدى خطة NDIS الخاصة بك التمويل في واحدة أو أكثر من فئات الميزانية لكي تقوم بدفع تكاليف الدعم والخدمات. بإمكانك أن تقرر ما 

هي الخدمات التي تتلقاها، ومن يقدمها، ومتى.

سيسألك منسق ECEI أو LAC أو مخطط NDIA عن رغبتك بشأن كيفية إدارة تمويل NDIS الخاص بك ومساعدتك على اختيار أفضل طريقة إلدارة 
تمويلك لتلبية احتياجاتك وظروفك.

هناك ثالث خيارات إلدارة تمويل NDIS الخاص بك – اإلدارة الذاتية، وإدارة الخطة، وإدارة NDIA. يمكنك أيضاً استخدام خليط من تلك الخيارات. 
 .NDIA على سبيل المثال، قد تختار اإلدارة الذاتية لجزء واحد من خطتك في البداية، وتترك الباقي ليُدار من قبل

اإلدارة الذاتية 
اإلدارة الذاتية لتمويلك تمنحك أقصى قدر من االستقاللية والمرونة في إدارة دعمك. ستكون لديك 

السيطرة، والمسؤولية عن تمويل NDIS الخاص بك.

إذا قمت باإلدارة الذاتية، فأنت مسؤول عن شراء الدعم ضمن حدود ميزانيتك والتي ستساعدك بأفضل 
شكل على تحقيق األهداف التي حددتها في خطتك.

إذا كنت تقوم باإلدارة الذاتية، فسيكون بإمكانك:

 •  أن تكون مبدعاً ومرناً في تحديد الجهة التي توفر الدعم في خطتك – والتي يمكن أن تكون 
مقدم خدمة مسّجالً في NDIS أو مقدم خدمة غير مسجل.

•  توظيف كادرك الخاص أو دفع األجور لشخص آخر لتوظيفهم نيابة عنك )في معظم الحاالت، ال 

يمكن توظيف أفراد العائلة لتقديم الدعم لك(.

شراء المزيد من الدعم باستخدام أي توفير تحققه من خالل تنظيم خدماتك، شريطة أن تكون   •

متوافقة مع ما هو متفق عليه في خطتك.

هناك متطلبات ومسؤوليات إضافية لألشخاص الذين يديرون أموالهم ذاتياً، بما في ذلك االحتفاظ بالسجالت، وتسوية الحسابات ودفع فواتير مقدم 
الخدمة. دليل NDIS إلى اإلدارة الذاتية، المتوفر على موقع NDIS على االنترنت.. 

اإلدارة من قبل الخطة 
إذا اخترت استخدام مدير خطة، فسوف يدفع أجور مقدمي الخدمة مقابل الدعم الذي تشتريه، ويساعدك على متابعة تمويلك وتقديم أي تقارير 
مالية نيابة عنك. يمكنك القيام بنفس األشياء كما لو كنت تدير ذاتياً باستثناء أن مدير الخطة يدفع الفواتير نيابًة عنك. اعتماداً على ظروفك، يمكن 

لمدير الخطة أن يساعدك أيضاً في اختيار مقدمي الخدمة. يتم تمويل مدير الخطة في خطتك.

يجب أن يكون مدير خطتك مقدم خدمة مسجل في NDIS وسيقوم بتقديم الطلبات مباشرة من الميزانيات ضمن خطتك لدفع أجور مقدمي 
الخدمة نيابة عنك.

“منذ البداية، قمنا باإلدارة الذاتية، وقد منحنا ذلك 

سيطرة كاملة على الدعم الذي يتلقاه فرانك. إن األمر 
يتطلب المزيد من العمل للتنسيق واإلدارة ولكننا نعرف 
كيف يتم إنفاق كل دوالر ونقوم باتخاذ جميع القرارات 

المتعلقة باحتياجات فرانك ودعمه.”

ميجان، والدة فرانك 

:NDIS الكلمات الرئيسية لـ
مقدم خدمة NDIS مسجل 

يطلق على مقدمي الخدمة المسجلين 
 NDIS تسمية مقدمي خدمات
المسجلين ويستوفون المعايير 

الحكومية للجودة والسالمة. يمكن 
للمنظمات أو األفراد التقدم بطلب 

ليصبحوا مقدماً مسجالً. يمكنك البحث 
عن مقدمي الخدمات المسجلين في 

موقع NDIS على االنترنت أو في بوابة  
.myplace

“
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NDIA اإلدارة من قبل
عندما تتم إدارة خطتك من قبل NDIA )ويشار إلى ذلك أحياناً بإدارة الوكالة(، يمكنك االختيار من بين مجموعة من مقدمي NDIS المسجلين. 

يقوم مقدمو الخدمة لك بالمطالبة بالدفع إلكترونيا من تمويلك. ال يمكنك استخدام موفري خدمة غير مسجلين. يمكنك الرجوع إلى بوابة 
 myplace لالطالع على المطالبات التي يطلبها مقدمي الخدمات من 

تمويل NDIS الخاص بك ومتابعة ميزانيتك.

“أنا لم أعد أقلق كما كنت من قبل. لقد أزالت 
NDIS الحمل من على كتفي.”

ستيفاني، أخت ساندي 

.NDIA أو مخطط LAC أو ECEI للمزيد من المعلومات حول خيارات إدارة الخطة وما قد يعمل بشكل أفضل لك، تحدث إلى منسق

اإلدارة من قبل NDIAاإلدارة من قبل الخطةاإلدارة الذاتيةيمكنني ...

االختيار والتحكم في مقدمي 
الخدمات الذين أستخدمهم

 NDIS استخدام مقدمي خدمات
المسجلين

استخدام مقدمي الخدمات غير 
)مع ذلك فأن مدير خطتك يجب المسجلين

) أن يكون مقدماً مسجالً

ينبغي عليك استخدام مقدمي 
الخدمات المسجلين عندما تكون 

.NDIA خطتك مدارة من قبل

التفاوض على األسعار لدفع أجور 
أقل مما مبين في دليل أسعار 

NDIS

الدفع أكثر مما مبين في دليل 
NDIS أسعار

ال يمكن لمقدمي الخدمات 
الذين يقدمون الدعم 

للمشاركين باستخدام مدير 
الخطة أن يتقاضوا أكثر من 

.NDIS دليل أسعار

ال يمكن لمقدمي الخدمة 
الذين يقدمون الدعم 

للمشاركين الذي تدار خطته 
من قبل NDIA أن يتقاضوا أكثر 

.NDIS من دليل أسعار

اتخاذ قرارات اعتماداً على القيمة 
مقابل المال بما يتماشى مع خطتي

مشاهدة خطتي على بوابة 
myplace لمتابعة ميزانيتي

إدارة حفظ السجالت وسجالت 
إنفاقي

مدير خطتك سيقوم بذلك 
نيابة عنك.

ستقوم NDIA بذلك نيابة عنك.

يوضح الجدول أدناه االختالفات بين خيارات إدارة الخطة:

“
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قائمة تدقيق
هل قمت بكل ما ينبغي عليك القيام به؟

  ملء هذا الكتيب 

  تسجيل أي أسئلة ترغب في طرحها

  تقرير من ترغب في حضوره اجتماع التخطيط معك

  جمع أي معلومات أو تقارير أخرى تعتقد أنها ستكون مفيدة لـ NDIS لفهم تأثير إعاقتك وظروفك الشخصية

إذا كنت قد أكملت كل ما سبق، فأنت اآلن جاهز الجتماعك التخطيطي.

سيتصل بك منسق ECEI أو LAC أو مخطط NDIA لترتيب وقت يناسبك لعقد ذلك االجتماع. يمكنك تسجيل تفاصيل 
اجتماعك في الصفحة التالية.

معلومات هامة أخرى 
هل هناك أي مجاالت أخرى في حياتك تحتاج إلى مناقشتها؟ هل هناك دعم تتلقاه حالياً وترغب في االستمرار به، هل لديك أي مخاوف تتعلق 

بالسالمة أو أسئلة أخرى تود طرحها؟



ما الذي ينبغي عليك إحضاره إلى اجتماعك التخطيطي؟
إن أمكن، اجلب ما يلي:

هذا الكتيب   •

تفاصيل حسابك المصرفي )إذا كنت تفكر في اإلدارة الذاتية لكل أو لجزء من تمويل NDIS الخاص بك(  •

تفاصيل الدخول وكلمة المرور الخاصة بـحسابك على myGov )إذا احتجت للمساعدة في هذا األمر، تحدث إلى منسق ECEI أو LAC أو   • 

.)NDIA مخطط

يمكنك أيضاً إحضار أحد أفراد العائلة أو صديق أو مناصر أو أي شخص آخر إلى اجتماعك. إذا كنت تريد المساعدة في ترتيب حضور أحد 
.NDIA أو مخطط LAC أو ECEI المناصرين معك، فاتصل بمنسق

أسئلتك

اجتماع التخطيط الخاص بك
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التاريخ:

الوقت:

المكان:

من ستجلب معك:

الجوابالسؤال



بينما يمكنك العمل مع منسق ECEI أو LAC إلعداد خطة NDIS، ينبغي اعتماد جميع خطط المشاركين من قبل NDIA. بعد اعتمادها، ستتلقى 
.myplace خطتك إما شخصياً أو عبر البريد ومن خالل بوابة

سوف يتيح لك منسق ECEI أو LAC أو مخطط NDIA معرفة الخطوات التالية والمدة التي سيستغرقها استالم خطتك المعتمدة.

خالل محادثة التخطيط الخاصة بك، يمكنك طلب نسخة من خطتك مطبوعة بمجموعة متنوعة من الصيغ المتوفرة مثل طريقة برايل، أو نص 
إلكتروني )على قرص مدمج(، أو طباعة بخط كبير أو تسجيل صوتي )على قرص مدمج( ، أو مترجمة إلى لغتك المفضلة.

ماذا يحصل إذا لم توافق على ما هو مدرج في خطتك؟
لديك الحق في طلب مراجعة داخلية لخطتك من قبل NDIA. سيشرح لك منسق ECEI، أو LAC، أو 
مخطط NDIA كيفية القيام بذلك، ويمكنه أن يوصلك بالمناصرين الذين يمكنهم مساعدتك في تلك 

العملية.

ينبغي تقديم طلب لمراجعة داخلية للقرار في غضون ثالثة أشهر من استالم إشعار القرار الصادر 
.NDIA عن

إذا لم تكن راضياً عن المراجعة الداخلية، يمكنك التقدم بطلب مراجعة من قبل محكمة االستئناف 
اإلدارية )AAT(، الموجودة خارج NDIA. ال يمكنك أن تطلب من AAT مراجعة قرار NDIA قبل 

.NDIA إجراء المراجعة الداخلية من قبل
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تلقي خطة NDIS معتمدة

“بمجرد أن أصبح سام مشاركاً في NDIS، بدأنا 
باستكشاف الخيارات وحصل على التطبيق 

Proloquo2Go. يمكنه أن يتيح له التواصل بشأن 

اهتماماته واألشياء التي يحبها. الهدف النهائي 
لسام هو الحصول على عمل مدفوع األجر، وقد 

أعرب عن اهتمامه بذلك.”

بيتر، إخصائي النطق لدى سام  

:NDIS الكلمات الرئيسية لـ
المراجعة الداخلية 

 .NDIA هذه مراجعة لقرار من قبل

موظف NDIA الذي يعمل في 
المراجعة الداخلية لن يكون قد شارك 
في اتخاذ القرار السابق. قد يرغب في 

الحديث إليك مباشرة كجزء من تلك 
العملية. 

بيانات التواصل مع منسق ECEI أو LAC أو مخطط NDIA الخاص بك
االسم:

رقم الهاتف:

عنوان البريد اإللكتروني:

عنوان المكتب أو مكانه:

“



اإلجراءات والمالحظات واألفكار
استخدم هذا القسم إلدراج أي إجراءات أو مالحظات أو أفكار حصلت عليها من اجتماع التخطيط. قد يتضمن ذلك قائمة من الخدمات المجتمعية 

أو الخدمات الحكومية األخرى لالتصال بها، واتفاقيات الخدمة التي يتم عقدها مع مقدمي الخدمة، ومجموعات دعم األقران التي تجتمع في 
منطقتك أو عبر اإلنترنت، أو الخطوات التالية أو أي معلومات أخرى مفيدة من اجتماعك التخطيطي.
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الفعاليات
الحياة

الوظائف
املجتمع
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ما الذي يحصل بعد ذلك؟
لديك خطة NDIS معتمدة.

•  عندما يكون لديك خطة NDIS معتمدة، ستحتاج إلى فهم الميزانيات المختلفة، ومن يمكنه 

مساعدتك في بدء استخدام خطتك، وكيف تتم إدارة خطتك.

ابدأ باستخدام الدعم والخدمات التي ستساعدك على تحقيق أهدافك.

•  بمجرد فهمك لخطتك، فإن الخطوة التالية هي البدء في العمل تجاه تحقيق أهدافك.

سيتم دعمك للبدء في خطتك. يمكن لمنسق ECEI أو LAC أو مخطط NDIA أن يساعدك   • 

في اختيار مقدمي الخدمة المناسبين ومساعدتك إذا لم تسر األمور على ما يرام.

يمكن لمنسق ECEI أو LAC أو مخطط NDIA أن يساعدك على التواصل مع الخدمات المجتمعية   •

والخدمات الحكومية األخرى ومجاميع دعم األقران.

 

 NDIA أو مخطط LAC أو ECEI عندما توشك خطتك على االنتهاء، سيعمل معك منسق 
الخاص بك لمراجعة خطتك ونتائجك، ويضع خطة NDIS جديدة.

 •  هذه فرصة للتمعن في خطتك واالحتفاء بإنجازاتك! بالنسبة لمعظم الناس، سيتم ذلك

بعد 12 شهراً.

أنت اآلن مستعد لالنتقال إلى: 
الكتيب 3: استخدام خطة NDIS الخاصة بك
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www.ndis.gov.au

الوكالة الوطنية للتأمين ضد اإلعاقة

الهاتف 110 800 1800

Facebook/NDISAus تابعنا على فيسبوك

@NDIS تابعونا على تويتر

لألشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة في اللغة 
اإلنجليزية

131 450 :TIS

لألشخاص الذين يعانون من فقدان السمع أو النطق

1800 555 677 :TTY

تحدث واستمع: 727 555 1800

ترحيل المكالمات عبر اإلنترنت: خدمة الترحيل 
www.relayservice.gov.au الوطنية

لمزيد من المعلومات حول هذا الكتيب، يرجى االتصال بـ:

Arabic | العربية

http://www.ndis.gov.au

