
NDIS و معلولیت  

فرد ممکن است یک معلولیت داشته باشد اگر مشکل بیابد که...  

 از خودش مراقبت کند  •

 فعالیتهای روزمره را انجام دهد  •

 راه برود یا حرکت کند  •

 خانه را ترک کند •

 خوب بشنود یا ببیند  •

 واضح فکر کند یا یاد بگیرد •

 ایجاد دوستی و حفظ دوستی بکند •

صحبت کند و حرفهایش فهمیده شود •

یک فرد دارای معلولیت ممکن است نیاز به استفاده از تجهیزات ویژه ای داشته باشد یا نیاز به درمان مداوم داشته باشد.  

NDIS  چیست؟

NDIS (  یک برنامه دولتی رایگان است که به افراد معلول کمک می کند پشتیبانی مورد نیاز خود را )طرح ملی بیمه معلولیت
 شما باید...  ،   NDISدریافت کنند. برای کمک گرفتن از 

 و مقیم دائم یا شهروند استرالیا یا دارای یک ویزای ویژه محافظت شده باشید،  (1
وو تأثیر شدیدی بر زندگی شما دارد   - که از بین نخواهد رفت   – باشید یک معلولیت دائمی داشته  (2
 سال داشته باشید.   65هنگام درخواست پشتیبانی کمتر از  (3

NDIS  چگونه می تواند کمک کند؟

پشتیبانی می تواند شامل کمک در موراد زیر باشد... 

فعالیت های روزمره )دوش گرفتن، خوردن غذا   •

 و غیره(  

    کارهای خانه )نظافت، باغبانی و غیره( •

 خرید و کارهای متفرقه  •

 رفتن به قرارمالقاتها •

 یادگیری مهارتهای زندگی  •

خرید تجهیزات برای حمایت از شما در جابجایی   •

، برقراری ارتباط و انجام سایر کارهای روزمره  

 به طئر راحت تر

دا کردن دوستان جدید و بیرون رفتن از نظر  پی   •

اجتماعی

 درمان •

یا درخواست دادن برای آن، شما می توانید:   NDISبرای کمک به فهمیدن  

یا ایمیل به   910 601 0427 خود ، هلن ویلکینسون با زنگ زدن به  NDISبا رابط جامعه محلی  •
helenw@curacares.com  تماس بگیرید 

مستقیماً تماس بگیرید.   NDISبا ، visiting ndis.gov.auیا مراجعه به  110NDIS 800 1800 با زنگ زدن به •

تماس بگیرید.  TISبا  450 131اگر به مترجم شفاهی نیاز دارید، با شماره 

معلولیت چیست؟ 

اطالعات بیشتری کسب کنید  NDISدرباره 

mailto:helenw@curacares.com



