as your NDIS
املقدم لك خدمات إن دي آي إس
provider
للسمع والبرص

ف

آرآي دي يب يس تعمل
عرب اسرتاليا
لدعم
االطفال والبالغني
من كل األعامر
الذين لديهم فقدان
يف السمع والبرص
نقدم خدمات عىل نطاق واسع يف مواقع مختلفة وخيارات
دعم مرنة
ال يوجد أي مجهز آخر أكرث مناسب من آرآي دي يب يس والتي
تقدم خدمات أخصايئ فاقدين السمع والبرص
خدماتنا تقدم يف مواقع مريحة عرب اسرتاليا ،يف املجتمع
املحيل ،يف املنزل ،أو من خالل التواصل عن طريق املقابلة
بالفيديو

ماهي إن دي آي إس؟
برنامــج تأمــن اإلعاقــة الوطنــي (إن دي آي إس) ميــ ّول الدعــم الــروري
واملناســب لألشــخاص ذوي العالقــة ،عوائلهــم واملعتنــن بهــم
تركيــز إن دي آي إس هــو أن مينحــك الخيــار والســيطرة عــى خيــارات دعــم
اإلعاقــة والتشــجيع للدخــول اىل الخدمــات الجاريــة وفعاليــات املجتمــع

من هو املؤهل؟
تســتطيع أن تتأهــل إذا كان لديــك ضعــف كبــر مينعــك مــن القيــام بأعاملك
اليوميــة بشــكل مســتقل ،ومحتــاج اىل مســاعدة مســتمرة طــول حياتــك ،أو
.تحصــل عــى دعم/مســاعدة اآلن لتقلّــل مــن حاجتــك اليهــا يف املســتقبل
يجــب أيضـاً أن تكــون تحــت ســن ال ( ٦٥وقــت التســجيل) ،وإمــا أن تكــون
حاصــل عــى الجنســية األسـرالية أو مقيــم دامئــي أو حامــل تأشــرة حاميــة
.مــن فئــة خاصــة

كيف أس ّجل؟

ماذا يعمل املورد املايل لإلن دي آي إس؟

اإلن دي آي إس مطروحــة عــى مراحــل عــر أس ـراليا ،وســوف تكــون متوفــرة
بــكل مــكان بنهايــة  .٢٠١٩إذا تســتلم حالي ـاً مســاعدة مــن حكومــة الواليــة أو
املنطقــة لربنامــج اإلعاقــة ،ســوف تســتلم رســالة ثــم مكاملــة هاتفيــة مــن ممثــل
اإلن دي آي إس عندمــا يحــن الوقــت لتنتقــل اىل اإلن دي آي إس

املــورد املــايل هــو معقــول ودعــم رضوري ملســاعدتك ومســاعدة طفلــك
للوصــول اىل أهــداف يف عــدة مجــاالت .عــى ســبيل املثــال ،هــذه األهــداف
قــد تكــون املشــاركة يف أنشــطة جامعيــة ويف املجتمــع املحــي ،مراعــاة الصحــة
والرفاهيــة

عوضــا عــن ذلــك ،تســتطيع أن تطلــب طلــب دخــول لتلتحــق بــاإلن دي آي إس
:عــن طريــق األتصــال بــاإلن دي آي إس

حتى تكون معقولة ورضورية ،الدعم يجب أن يكون
له عالقة بالعوق
قيمة للامل
عىل األرجح أن يقدم فائدة
مبني عىل أدلة

تلفون١٨٠٠ ٨٠٠ ١١٠ :
 ٨صباحا ال  ٥مساءا من أثنني اىل الجمعة
:لألشخاص الفاقدين السمع والبرص
يت يت واي١٨٠٠ ٥٥٥ ٦٧٧ :
تكلّم وأسمع١٨٠٠ ٥٥٥ ٧٢٧ :

األدلــة للعــوق والتأثــر العمــي قــد يُعطــى مــن قبــل أخصــايئ الصحــة أو
مجهــز خدمــة دعــم العــوق الحــايل

نحن نبني فريق من الخرباء حول الحاجات الفردية ،تتضمن أخصائيني
النطق ،أخصائيني السمع ،معلمني ،أخصائيني النظر ،أخصائيني نفسانيني أو
أطباء أخصائيني
إذا األنكليزية ليست هي لغتك األوىل نستطيع أن نقدم لك خدمات الرتجمة
الشفهية والخطية .آرآي دي يب يس أيضاً تقدم برامج ألطفال أسرتاليا
األصليني ،البالغني والعوائل
رجاء أتصل بنا ملناقشة حاجاتك الفردية وأهدافك وليك نجد أفضل وسيلة
نستطيع أن ندعمك بها

أي دعم تقدمه
اآلرآي دي يب يس
من خالل
اإلن دي آي إس؟
آرآي دي يب يس هي مسجلة كمجهز لخدمة اإلن دي آي إس يف هذه الفئات

تكنولوجيا مساعدة
تستطيع أن تجد معلومات أكرث عن
الخدمات والدعم الذي نقدمه عندما
تزوروا موقع النت لخدمات اإلن دي آي
إس عىل ndis.ridbc.org.au

زيادة املشاركة الجامعية
واملجتمع املحيل

تحسني مهارات العيش
اليومي

:هذه املساعدات تُعطى من خالل خدمات نقدمها مثل
تقييم وتشخيص
خدمات عالج وإعادة التأهيل
خدمة زرع قوقعة األذن
تدخل م ّبكر ألطفال حديثني الوالدة وبرامج تعليم مبكر
دعم التنسيق
Training in sensory disability

هل تستطيع آرآي دي يب يس أن
تساعدين الدخول اىل خدمات إن دي
آي إس إذا كنت بحاجة للمساعدة؟
نستطيع مساعدتك لتدخل وتتنقل يف خدمات إن دي آي إس من أجل
.التأكيد بوصولك للخدمات واملساعدات التي تحتاجها
من خالل سلسة مقابالت تشاورية معك ،آرآي دي يب يس سوف

تساعدك بالتفكري بحاجات
ودعم قد تحتاجه يف املستقبل

تساعدك ليكون لك خطة أولية
تأخذها معك عند مقابلتك مع
مخطط اإلن دي آي إس

تجهزك مبعلومات عن خدماتنا

تساعدك لتكتب أهدافك
القصرية والبعيدة املدى ،لنفسك
أو لطفلك

عندما تحصل عىل حزمة التمويل املخصصة لك ،سنناقش معك خدمة
.تقديم معينة ،هيكل الرسوم وعملية أعادة النظر الجارية

أتصل
مــن أجــل املزيــد مــن املعلومــات عــن آرآي دي يب يس
والخدمــات املتعلقــة بــإن دي آي إس ،اتصــل بنــا
1300 581 391 or
info@ridbc.org.au
ndis.ridbc.org.au

معلومات عامة تجدها عىل

ridbc.org.au
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