
 
 

 

 1المعلومات  نشرة
 م اإلعاقة في أسترالیاوھمف

  
المعلومات ھذه من أجل تزوید الناس المنحدرین من خلفیات متنوعة ثقافیاً  نشرةبإعداد  AMPARO Advocacyقامت مؤسسة 

 ولغویاً بمعلومات مترجمة عن اإلعاقة. 
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 . ما ھي اإلعاقة؟1
یم، أو في ، أو في التفكیر السلأو النظر ، أو في السمعالتحركأو  السیربنفسھ، أو في  االعتناءإذا وجد صعوبة في  معاقاشخص الكون یقد 

 التعلم. وقد یجد ذلك الشخص صعوبة في ممارسة األنشطة الیومیة. 

بسبب حادث أو صدمة أو مرض أو ألي سبب خلقي یولد بھ الشخص. وعادةً تكون اإلعاقة طویلة األمد وتستمر  اإلعاقةیمكن أن تحدث 
 ة بمرض لعدة شھور، أو كسر عظم یمكن أن یبرأ. طیلة حیاة الشخص. لذلك، فإن اإلعاقة لیست فقط اإلصاب

أو مكان  سكنھ،م داخل الحركةالشخص أیضاً بنظرة اآلخرین لھ (مواقفھم تجاھھ) والبیئة التي یعیش فیھا، مثل قدرتھ على قدرات تتأثر 
 العام، وطریقة معاملة المجتمع لھ.  وسائل النقلعملھ أو في المجتمع، وقدرتھ على استخدام 

 

 إلعاقة في أسترالیا. ا2
بھا. على  نوویُسمح لھم بالقیام بنفس األشیاء التي یقومالتي لغیره في المجتمع في أسترالیا، یتمتع األشخاص ذوو اإلعاقات بنفس الحقوق 

 ھم وطریقة حیاتھم. تعیشمسبیل المثال، یحق لھم الحصول على معاملة عادلة، ویحق لھم التعلم والعمل، واختیار مكان 

ون . وُھم یتمتعفیھ ویسھموافي المجتمع حیاة جیدة، وأن یحققوا أھدافھم وأحالمھم، وأن یندمجوا باألشخاص ذوي اإلعاقات  یمكن أن یتمتع
 بكثیٍر من نقاط القوة والقدرات ویستطیعون تعلم مھارات جدیدة. 

 ،یاأسترالفي قوانین علیھ التساعدھم ھو أمر ماعیة، ویرغب األشخاص ذوو اإلعاقات في المشاركة في كل جوانب الحیاة األسریة واالجت
 . أمرا مخالف للقانون فیھا ممارسة التمییز ضد شخص ذي إعاقة وتعتبر

  

Arabic 



 
 

2 
 

 مختلفة، وقد یحتاج ألنواع مختلفة من المساعدة. وقد یحتاج للمساعدة للقیام بما یلي:  قبطرباألمور قد تعني اإلعاقة أن یقوم الشخص 

 أو االستحمام  االغتسال •
 المالبس ارتداء •
  ھمن القیاموإلى السریر الصعود  •
 التحدث بطریقة مفھومة  •
 التسوق •
 المشاركة في المجتمع •
 التنقل إلى العمل والمقابالت الطبیة  •
 المتحرك (المدولب) المقعدشراء معدات مثل  •
 حیاة جیدة ممارسةبالمنزل و االعتناء •

 

 . أنواع اإلعاقة 3
 اإلعاقة الذھنیة 

یمكن أن یواجھ األشخاص ذوو اإلعاقة الذھنیة صعوبة أكبر من غیرھم في تعلم أشیاء جدیدة، وحل المشكالت، والتركیز والتذكر. 
 وتشتمل أكثر األسباب شیوعاً على ما یلي: 

 أن یولد الشخص باإلعاقة •
 مشكالت أثناء الَحمل (مثالً، عدم الحصول على كمیات كافیة من األوكسجین)  •
 صحیة مشكالت  •
  عدم التغذیة الكافیة، أو عدم الحصول على رعایة طبیة جیدة •

 
 اإلعاقة البدنیة 

لى جزء بول. أو یمكن أن تؤثر عتأو التحكم في ال السیرتؤثر اإلعاقة البدنیة على الوظائف الجسدیة للشخص أو قدرتھ على الحركة، مثالً 
األسباب لإلعاقة البدنیة، وقد یولد الشخص بھذه اإلعاقة، أو یتعرض لحادث أو من الجسم، مثل فقدان رجل أو ذراع. وھناك العدید من 

 . دفي العمود الفقري، الشلل الدماغي، والتصلب المتعد اتیُصاب بمرض. وتشتمل اإلعاقة البدنیة على إصاب

 

 إعاقة الجھاز العصبي
لھ مع بقیة أعضاء الجسم، مثالً الكالم والتفكیر والحركة. تؤثر إعاقة الجھاز العصبي على طریقة تعامل الدماغ مع المعلومات وتواص

 حادث. نتیجة ویمكن أن یولد األشخاص بھذه اإلعاقة أو تحدث لھم الحقاً أو 

 

  المرض العقلي
قد یواجھ األشخاص الذین لدیھم مرض عقلي صعوبات في طریقة التفكیر أو االحساس أو السلوك، وھذا یمكن أن یؤثر على عالقاتھم 
وقدرتھم على العمل أو العیش. على سبیل المثال، قد یُصاب الشخص باكتئاب حاد یؤثر على قدرتھ على المشاركة في الحیاة الیومیة. 

 عالقاتھ وعملھ واستمتاعھ بالحیاة. ویمكن أن یؤثر ذلك على 

 

 اإلعاقة الِحسیّة 
 یشتمل ھذا النوع من اإلعاقة على فقدان السمع أو ضعف النظر أو إعاقة في النطق. 
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  الدماغیة المكتسبةاإلصابة 
مروري أو ریاضي أو  اإلصابة الدماغیة المكتسبة ھي أي إصابة في الدماغ تحدث بعد الوالدة. ویمكن أن یكون السبب عبارة عن حادث

م. ویمكن أن تكون تأثیرات  ،الكحول أو المخدراتسوء استخدام أي حادث آخر، أو سكتة دماغیة، أو ورم في الدماغ، أو  أو التسمُّ
 . تستمر مدى الحیاةاإلصابة الدماغیة صغیرة، ولمدة قصیرة، أو یمكن أن تكون حادة و

 

  التوحـُّد
جاه ت مفرطو الحساسیةجتماعیة، وقد یكونون االمھارات القد یواجھ األشخاص الذین لدیھم توحد صعوبات في اللغة أو التواصل وتعلم 

 األصوات أو اللمس أو المذاق أو الروائح أو الضوء أو األلوان.

  

 ا. الحصول على المساعدة مبكرً 4
من  لللى المساعدة بأسرع ما یمكن قد یساعد الطفل على النمو والتطور، وأن تقطفلك إعاقة، فإن الحصول علدى إذا كنت تعتقد أن  

 حاجتھ للمساعدة في المستقبل. 

  یمكن أن یساعد األسر على فھم إعاقة طفلھم وتقدیم رعایة جیدة لھ. اإّن الحصول على المساعدة مبكرً 

 
 . الحصول على الدعم الذي تحتاجھ5

یجد بعض ذوو اإلعاقات واُسرھم صعوبة في الحصول على المساعدة التي یحتاجونھا. ومن المھم أن تفھم ماھیة اإلعاقة. بإمكانك 
لذوي اإلعاقات متاحین ھناك خدمات ودعم فالتحدث إلى طبیبك عن كیفیة الحصول على المعلومات والمساعدة إذا كانت لدیك إعاقة 

 وأسرھم. 

 

 المساعدة . أین تحصل على 6
واطلب التحدث إلى أحد  68 74 13إذا كنت تعیش في كوینزالند وتحتاج أنت أو أيٍ من أفراد عائلتك للمساعدة حالیاً، اتصل على الرقم 

 موظفي خدمات المعاقین عن وضعك. 

 
 تغییرات جدیدة على الدعم المقدم لذوي اإلعاقات  .7

ات وتحسینات كبیرة على طریقة حصول ذوي اإلعاقات وأسرھم على الدعم الذي سنوات المقبلة، سوف تطرأ تغییر 3على مدى الـ 
الخاص بالبرنامج الوطني للتأمین الخاص  www.ndis.gov.auیحتاجونھ. ویمكنك االطالع على المستجدات عبر الموقع االلكتروني 

، أو على  110 800 1800)، أو باالتصال بالبرنامج على الرقم National Disability Insurance Schemeبذوي اإلعاقات (
  إذا احتجت إلى مترجم شفھي. 450 131الرقم 

 
  

  . ھل أنت بحاجة إلى مترجم شفھي أو معلومات مترجمة؟8
الحاجة، یجب على كافة الخدمات الممولة من قِبل حكومة والیة كوینزالند أن توفر مترجمین شفھیین عند 

كما یوفر البرنامج الوطني للتأمین الخاص بذوي اإلعاقات مترجمین شفھیین.  ،وبإمكانك طلب مترجم شفھي
. ویجب أیضاً على الخدمات أن تعطیك المترجمون متدربون ویتوجب علیھم الِحفاظ على سریّة معلوماتك

  إلى لغتك. معلومات بطریقة تفھمھا، مثالً یمكنك أن تطلب منھم ترجمة المعلومات

http://www.ndis.gov.au/
http://www.ndis.gov.au/
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 . الدعم من خدمات المساندة 9
 إذا كنت بحاجة إلى التعبیر عن رأیك واحتیاجاتك، فقد یمكنك الحصول على المساعدة من وكالة مساندة للقیام بذلك. 

  
 یمكنك التواصل مع الجھات التالیة في كوینزالند:

AMPARO Advocacy (Brisbane)   3354 4900 
Capricorn Citizen Advocacy (Rockhampton)  4922 0299 

Gold Coast Advocacy     5564 0355 
Independent Advocacy Townsville   4725 2505 

Ipswich Regional Advocacy Service   3281 6006 
Mackay Advocacy Inc     4957 8710 

Queensland Advocacy Incorporated   3844 4200 
Rights In Action Incorporated (Cairns)  4031 7377 

Speaking Up For You (Brisbane/ Caboolture) 3255 1244 
Sunshine Coast Citizen Advocacy   5442 2524 

The Advocacy and Support Centre (Ipswich)  3812 7000 
The Advocacy and Support Centre (Toowoomba) 4616 9700 

People with Disability Australia   1800 422 015 
 (Bundaberg, Fraser Coast, Logan, Mt Isa, Sunshine Coast)  

 

 یمكنك تقدیم شكوى.
 لب منك االتصال بأي منظمة، ولم یقدموا لك المساعدة، فیمكنك مطالبتھم بمساعدة أفضل، أو تقدیم شكوى. إذا طـُ تذّكر، 

 وإذا شعرت بأي تمییز ضدك بسبب ثقافتك أو إعاقتك، فیمكنك أیضاً االتصال بمفوضیة مكافحة التمییز بكوینزالند على 
 . 670 130 1300م الرق

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ان صحتھا في وقت النشر، إّال أن القصد من ھذه . وعلى الرغم من بذل العنایة الالزمة لضمAMPARO Advocacy Incتّم إعداد ھذه المعلومات بواسطة 

 المادة أن توفر لمحة عامة، وقد ال تكون دقیقة أو ساریة أو مكتملة بالنسبة لحالتك. وننصح بشدة بالحصول على مشورة فردیة إضافیة. 
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