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 وحقوق المشاركیناإلعاقة الخطة الوطنیة للتأمین ضد 

 حیاة جیدة.  واعیشی جدیدة لألشخاص ذوي اإلعاقة للحصول على الدعم الذي یحتاجونھ ل وسیلة) NDIS(  برنامج تأمین اإلعاقة الوطنيیعد 

NDIS في:  كوحقوق 
 أن تكون آمن ً ً ومحترم ا   نوعیة جیدة.ال ويخدمات ذالدعم والعلى أن تحصل و ا
  عاقة إلا ضد  تأمینلالوكالة الوطنیة لتضمن وھذا ی  ،الخدمات مقدمي طلب مترجم شفوي مؤھل لمساعدتك في التحدث مع جمیع

)NDIA(  والخدمات التي تدعمك كجزء من خطةNDIS  .الخاصة بك 
 ھا لكدعم یةالخدمات التي تتلقاھا وكیف یارختا . 
 تتلقاھا.  ة قرار أو خدمأي إذا كنت غیر راض عن  تقدیم شكوى عن مخاوفك و  فصاحاال 

 :NDIS خدمة قررت
  من  إذا كنت تستطیع الحصول على الدعمNDIS 
 وع الدعم الذي یمكنك الحصول علیھ ن  
 یمكنك الحصول علیھ  الذي الدعم  مقدار 

 فیمكنك: ،NDIA خدتةات إذا كنت غیر راض عن قرار

وذلك في غضون ثالثة أشھر من حصولك على   المراجعة الداخلیة بـ  وھذا ما یسمى مراجعة ھذا القرار، NDIAطلب من أن ت .1
 . رسالة الخطة أو القرار

راجعة الم ما یسمى بـ، وھذا مراجعة القرار محكمة االستئناف اإلداریةلـ  فیمكن الداخلیة،إذا كنت غیر راض عن نتیجة المراجعة  .2
 ارجیة.الخ

الذین لیسوا جزءا من   NDIS الخاص بالـموظفي دعم االستئناف یمكنك الحصول على مساعدة لطلب مراجعة خارجیة من  .3
NDIS. )الخاصة بالـ على قائمة وكاالت االستئناف طالعلإل  اقلب الصفحة NDIS  .(في كوینزالند 

 الخاصة بك NDISمساعدة لتنفیذ خطة الالحصول على 

 ، فیمكنك االتصال بـ: الخاصة بكساعدة للحصول على الدعم والخدمات التي تعد جزًءا من خطة مالإذا كنت بحاجة إلى 

  منسق الدعم الخاص بك ، إذا تلقیت ھذا الدعم في خطةNDIS  الخاصة بك
  منسق المنطقة المحلیة Local Area Coordinator )LAC (:في منطقتك  

 https://www.ndis.gov.au/contact/locations 
  مكتبNDIS :واطلب التحدث إلى مكتب   110 800 1800الرقم على اتصل  المحليNDIS .المحلي 

 وال بأس في تقدیم شكوى  ،فصاح عن مخاوفكال بأس في اال

 : فعل اآلتيستطیع ت إذا كنت غیر راض عن خدماتھا. ،  NDIAلدیك الحق في التحدث عن مخاوفك وتقدیم شكوى بشأن  .1

 مكتب  التحدث إلى شخص ما فيNDIA 
 واصطحابھ إلى مكتب  طلب الشكوى إكمالNDIA 
  اإلتصال بـ NDIA  110 800 1800على 
  إلى برید إلكتروني ارسال feedback@ndis.gov.au . 
  072 362 1300ھاتف: :أمین مظالم الكومنولث اإلتصال بـ  
 عن الحقوق فاعالمحلیة (انظر قائمة وكاالت الد عن الحقوق فاعإذا كنت غیر راض عن نتیجة ذلك ، فیمكنك االتصال بوكالة الد.( 

Arabic
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  راٍض إذا كنت غیر  الخاصة بك. NDISال بأس في التحدث وإبداء الرأي أو تقدیم شكوى بشأن الخدمات التي تتلقاھا كجزء من خطة  .2
 فیمكنك: 

 
 قادرین على تحسین الطریقة التي   نقد یكونو تحدث مع مزود الخدمة الخاص بك عن مخاوفك ومعرفة ما إذا كان بإمكانھم المساعدة.ال

لمساعدتك في التحدث إلى مزود   محام یمكنك أیًضا أن تطلب من شخص تثق بھ أو   .بھا  أحد أفراد أسرتك یدعمونأو ك یدعمون
 ). فاع(انظر قائمة وكاالت الد الخدمة.

  .یمكنك أن تطلب من   تغییر مزودي الخدمة، وھذا یعني أنھ یمكنك اختیار خدمة جدیدة أو منسق دعم جدیدNDIA   أو منسق المنطقة
 مساعدتك في القیام بذلك. ب  فاعوكالء الدالمحلیة أو أحد 

  في  مفوضیة الجودة و الضماناتاالتصال NDIS  تقدم    النوعیة. ي دعم وخدمات جیدك لالتأكد من حمایة حقوقك وتلقی فبإمكانھا
   على دعم جید. NDISمساعدة مستقلة ومجانیة وسریة للتأكد من حصول المشاركین في  اللجنة

 

 والمراجعات. ستئنافالشكاوى واال عند تقدیم الوكاالت التي یمكنھا دعمك 
 

  للجودة والضمانات NDISلجنة  .1
 (مكالمة مجانیة من الخطوط األرضیة)  544 035 1800 ھاتف: 

 www.ndiscommission.gov.au/participants/complaints 
  TIS National ( 131 450الترجمة التحریریة والشفھیة (خدمة 
   National Relay Service relay.nrscall.gov.au-https://internet الوطنیة  نقط التواصلخدمة 
  PO Box 210، Penrith، NSWبرید: 

 
 كوینزالند في    NDISوكاالت استئناف  .2

  التحدث ألجلكمؤسسة Speaking Up For You Inc. : Brisbane/ Morten Bay 3255 07 :ھاتف 
  augor.ysufy@suf.أو البرید اإللكتروني: 1244

  أو البرید  582 130 1300أو  4200 3844 07 :على مستوى الوالیة لدفاع عن الحقوق:كوینزالند لمؤسسة
 NDISAppea lsSupport.qai@qai.org.au اإللكتروني:

  أسترالیافي عاقة ذوي اإلمؤسسة : People with Disability Australia Inc.   9370 02:  على مستوى الوالیةھاتف 
 015 422 1800أو  3100

  pwd@pwd.org.auالبرید اإللكتروني: 
  المستقلة في المناطق االستوائیة فاعالدمؤسسة Independent Advocacy in the Tropics: Townsville  

  والمناطق المحیطة بھا
  reception@iat.org.auالبرید اإللكتروني:  688 887 1800 ھاتف:

  الحقوقمؤسسة تطبیق Rights in Action Inc. : CairnsوYarrabah و Tableland -Athertonو Mareeba 
 @rightsinaction.org infoالبرید اإللكتروني:   7377 4031 07:ھاتف 

 
  في كوینزالند عن الحقوق فاعوكاالت الد .3

 للقیام بذلك. الدفاعإذا كنت بحاجة إلى مساعدة للتحدث عن مخاوفك ، فقد تتمكن من الحصول على مساعدة من وكالة 

AMPARO Advocacy (Brisbane) 3354 4900 
Capricorn Citizen Advocacy (Rockhampton) 4922 0299 
Gold Coast Disability Advocacy Inc. 5564 0355 
Independent Advocacy in the Tropics (Townsville) 4725 2505 
Ipswich Regional Advocacy Service 32816006 
Mackay Advocacy Inc. 4957 8710 
Queensland Advocacy Inc. 3844 4200 
Rights In Action Inc. (Cairns) 4031 7377 
Speaking Up For You Inc. (Brisbane/ Caboolture) 3255 1244 
Sunshine Coast Citizen Advocacy 5442 2524 
The Advocacy and Support Centre Inc. (Ipswich) 3812 7000 
The Advocacy and Support Centre Inc. (Toowoomba) 4616 9700 
People with Disability Australia Inc. 1800 422 015 
(Bundaberg, Fraser Coast, Logan, Mt Isa, Sunshine Coast)  

 

mailto:info@amparo.org.au
http://www.amparo.org.au/
http://www.ndiscommission.gov.au/participants/complaints
https://internet-relay.nrscall.gov.au/
mailto:sufy@sufy.org.au
mailto:lsSupport.qai@qai.org.au
mailto:pwd@pwd.org.au
mailto:reception@iat.org.au


53 Prospect Road Gaythorne QLD 4051  PO Box 2065, Brookside Centre, QLD 4053 
phone 07 3354 4900   fax 07 3355 0477 email info@amparo.org.au web www.amparo.org.au      ABN 56 876 279 925 

 

 أمین مظالم الكومنولث .1
أو   072 362 1300ھاتف:   . NDIAھي وكالة مستقلة یمكنھا فحص الشكاوى المتعلقة بوكاالت الحكومة األسترالیة، بما في ذلك 

   450 131على  (TIS National)االتصال بخدمات الترجمة التحریریة والشفھیة 
disability-with-people-with-do/working-we-www.ombudsman.gov.au/what  
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	الخطة الوطنية للتأمين ضد الإعاقة وحقوق المشاركين
	يعد برنامج تأمين الإعاقة الوطني (NDIS) وسيلة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على الدعم الذي يحتاجونه ليعيشوا حياة جيدة.
	NDIS وحقوقك  في:
	 أن تكون آمناً ومحترماً وأن تحصل على الدعم والخدمات ذوي النوعية جيدة.
	 طلب مترجم شفوي مؤهل لمساعدتك في التحدث مع جميع مقدمي الخدمات، وهذا يتضمن الوكالة الوطنية للتأمين ضد الإعاقة (NDIA) والخدمات التي تدعمك كجزء من خطة NDIS الخاصة بك.
	 اختيار الخدمات التي تتلقاها وكيفية دعمها لك.
	 الافصاح عن مخاوفك وتقديم شكوى إذا كنت غير راض عن أي قرار أو خدمة تتلقاها.
	تقرر خدمة NDIS:
	لا بأس في الافصاح عن مخاوفك،  ولا بأس في تقديم شكوى
	1. لديك الحق في التحدث عن مخاوفك وتقديم شكوى بشأن NDIA ، إذا كنت غير راض عن خدماتها. تستطيع فعل الآتي:
	2. لا بأس في التحدث وإبداء الرأي أو تقديم شكوى بشأن الخدمات التي تتلقاها كجزء من خطة NDIS الخاصة بك. إذا كنت غير راضٍ فيمكنك:
	الوكالات التي يمكنها دعمك عند تقديم الشكاوى والاستئناف والمراجعات.
	1. لجنة NDIS للجودة والضمانات



