
    
      

            

           

          

      
  

         

         

           

       

     

           

          

         

       

          

        
        

   
       

        

          
          

          
 

           

  

    

    

          

           

      

       

     
   

          

  

            

       

الحقائق:

التسجيل معلوما ت 
لألشخاص ذوي اإلعاقة

 - Arabic العربية

 التسجيل يهدف 2021. تموز/يوليو 1 يوم في اإلعاقة مجال في للعاملين االختياري التسجيل
 "المطلق التسامح عدم" نهج من ًجزءا يشكل إنه .اإلعاقة دعم وخيارات جودة تحسين إلى

 .اإلعاقة ذوي األشخاص معاملة إساءة تجاه فيكتوريا والية حكومة تتبعه الذي

 في عامل اختيار علي يجب لماذا
 مسجل؟ اإلعاقة مجال

 خدمات يستخدمون الذين األشخاص على الصعب من يكون قد

 .اإلعاقة مجال في العاملين وخبرات مهارات من يتأكدوا أن اإلعاقة

 السالمة حيث من اإلعاقة ذوي من العاملين جميع تقييم يتم ال

 بشكل الحصول على التسجيل سيساعدك .الطريقة بنفس والكفاءة

 .دةالجو وعالية آمنة خدمات على أفضل

 في العاملين تقييم يتم توظيفهم، أو تمويلهم كيفية عن النظر بغض

 أنهم على مستقل بشكل فيكتوريا والية في المسجلين اإلعاقة مجال

 مجلس وهي التنظيمية، جهةال قبل من ومهنيون وماهرون منونآ

 .فيكتوريا والية في اإلعاقة مجال في العاملين تسجيل

 التحقق من ستتمكن ،2021 األول تشرين/أكتوبر 1 من ًبدءا

 عبر اإلعاقة مجال في العاملين سجل من وسهولة سرعةب
www.vdwc.vic.gov.au ال أم ًمسجال العامل كان إذا ما لمعرفة. 

 للتسجيل؟ العمال يحتاج ماذا
 من )القانون(2018 لعام عاقةاإل خدمة ضمانات قانون يتطلب

 والسمات والمهارات المعرفة لديهم أن إثبات للتسجيل لمتقدمينا

 اإلعاقة مجال في كعامل تسجيلهم ليتم اآلمنة للممارسة الالزمة

 والية في اإلعاقة مجال في العاملين تسجيل مجلس قبل من

 ).المجلس( فيكتوريا

 خالل من للتسجيل العمال مالءمة مدى ًأيضا المجلس يقيمس

 :في النظر

 القيام على الشخص قدرة على سلبي بشكل تؤثر قصور قد أي •

 آمن بشكل بعمله

 الصلة ذات الجنائية السوابق •

 اإلنجليزية اللغة في الكفاءة •

 اإلعاقة مجال في أو صحي كعامل التسجيل تعليق أو إلغاء •

 أو الصحية الخدمات بتقديم يتعلق فيما المنع أو الحظر أوامر •

 األطفال رعاية أو اإلعاقة مجال في الخدمات

 تسجيله؟ ليتم ًومناسبا ًالئقا الشخص يعتبر هل •

 العامل اختيار من سأتمكن هل
 اإلعاقة؟ مجال في المسجل

 الخدمات ليقدم مسجل عامل لديك يكون أن اختيار بمقدورك سيكون

 .اإلعاقة مجال في

 ًاكدرم ك،ل سبمنا ةاقعاإل لمجا في ملعا رختياا يمكنك هإن يعني كذل

 .ةناآلم سةرللمما اتفصوال اراتهموال ة الزمال فةلمعربا يتمتع هإن
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 مسجل عامل اختيار يمكنني هل
 لدي كانت إذا اإلعاقة مجال في
 ؟NDIS خطة

 المؤسسات، أنواع مختلف في العمل المسجلين للعمال يمكن نعم،

 لحسابهم يعملون قد أو ،NDIS خدمة مقدمي لحساب ذلك في بما

 .الخاص

 والية في اإلعاقة مجال في العاملين تقييم يتم أن التسجيل يضمن

 عن النظر بغض ومحترفون، وماهرون آمنون أنهم على يكتورياف

 بك، الخاص اإلعاقة مجال في العامل لديه يعمل الذي الخدمة مقدم

 .خدماتهم تمويل يتم كيف أو خدماتهم، عن يعلنون أين أو

 من اإلعاقة مجال في المسجل العامل اختيار تستطيع أنك ذلك يعني

 .بك الخاصة NDIS خطة خالل

 مسجل غير عامل اختيار يمكنني هل
 اإلعاقة؟ مجال في

 غير العاملين على يتعين .مسجل غير عامل اختيار تقرر أن مكنكي

 يقوم .السلوك قواعد بمدونة االلتزام فيكتوريا والية في المسجلين

 بوضع فيكتوريا والية في اإلعاقة مجال في العاملين فوضم

 .المسجلين غير اإلعاقة مجال في للعاملين التنظيمية الضوابط

اإلعاقة مجال في الخدمة لضمانات السلوك قواعد مدونة تحديد تم
 وضعها تم قواعد وهي ،2020 لعام اإلعاقة خدمة ضمانات لوائح في

 .بموجب القانون

 يارفيكتو ةوالي في ةاقعاإل لمجا في ملينلعاا جميع على يجب

 لمجا في مةلخداتنابضما صةلخااكلسلوا عداقو نةوبمد زامتاالل
 األذى من ةاقعاإل ذوي اصخاألش يةلحما ًارمعيا فريو ذاوه ة،اقعاإل

 .ملةلمعاا وءوس

 اإلعاقة مجال في العاملين سجل
 السجل في اإلعاقة مجال في المسجلين العاملين جميع إدراج سيتم

 سيكون والذي فيكتوريا والية في اإلعاقة مجال في للعاملين العام

 www.vdwc.vic.gov.au:عبر ًمتاحا

 والية في اإلعاقة مجال في العاملين سجل في البحث مكنكي

 اإلعاقة مجال في مسجلين عاملين على للعثور فيكتوريا

 .منك بالقرب

 في ملينلعابا ئمةقا على رلعثوا من ًيضاأ ستتمكن ت،رنتاإلن قعمو عبر

 .حظر رأم بحقهم درص قد نذيوال ،يارفيكتو ةوالي في ةاقعاإل لمجا

 يارفيكتو ةوالي في ةاقاإلع لمجا في ملينلعاا لجنة لحو
 قطاع وبناء أفضل بشكل اإلعاقة ذوي األشخاص لحماية إنشاؤها تم مستقلة هيئة هي فيكتوريا والية في اإلعاقة مجال في العاملين جنةل

 اإلعاقة، مجال في الخدمة بضمانات الخاصة السلوك قواعد مدونة عن مسؤولة وهي . ًوأمانا قوة أكثر بكونه يتسم اإلعاقة مجال في لعملل

 قبول يمكنها .الشكاوى وخدمة اإلعاقة، ذوي األشخاص يدعمون الذين فيكتوريا في العاملين لجميع التوقعات من األدنى الحد تحدد والتي

 .للخطر الناس سالمة يعرضون الذين العاملين وحظر التحقيق صالحيات مع واإلخطارات، لشكاوىا

1800 الرقم على ًهاتفيا اتصل أو vdwc.vic.gov.au بنا الخاص اإلنترنت موقع بزيارة قم 497 132 

 األخبارية نشرتنا في اشترك

 تابعنا
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