
حقایق:

اطالع ات ثبت نام 
 برای افراد دارای معلولیت

    
     

                
              

           

      
   

          

         

           

             

       

          

           

          

      

               

        

        

      
   

        

              

           

        

           

      

              

  

   

    

             
 

            

    

           

      
    

             

    

            

             

     

 - Farsi فارسى

 هدف با نام ثبت .شود می آغاز 2021 ژوئیه 1 از معلولین مددکاران داوطلبانه نام ثبت
 رویکرد از بخشی این .ذیردپ می صورت معلولین از حمایت گزینه و کیفیت هبودب
 .باشد می معلولیت دارای ِافراد با بدرفتاری برابر در ویکتوریا دولت (zero tolerance)“ صفر بردباری”

 ثبت معلولین مددکار یک باید چرا
 کنم؟ انتخاب را شده
 برای تواند می معلولین رانمددکا تخصص و مهارت از اطمینان

 .باشد دشوار کنند، می ادهاستف معلولیت خدمات از که فرادیا

 شکل یک به صالحیت و ایمنی نظر از معلولین مددکاران مامیت

 ایمن خدمات به تا نماید می کمک شما به نام ثبت .شوند نمی رزیابیا

 .باشید داشته بهتری دسترسی باال کیفیت با و

 معلولین مددکاران آنها، استخدام یا بودجه تأمین نحوه از فارغ

 ناظر سازمان توسط مستقل طور به اند، شده ثبت که یکتوریاییو

 مطمئن، افردی عنوان به ، ویکتوریا معلولین مددکاران ثبت هیئت

 .گردند می ارزیابی ای حرفه و ماهر

 نام ثبت ، راحتی به و سرعت به2021 اکتبر 1 از بود خواهید قادر شما

 تا نموده بررسی www.vdwc.vic.gov.au در را معلولین ددکارانم

 .خیر یا است شده ثبت مددکاری آیا نمایید مشاهده

 به رسیدن ثبت به برای مددکاران
 دارند؟ نیاز مواردی چه

 ثبت نضیامتقا )ونانق( نای 2018 لیتمعلو اتدمخ ازیس یمنا ونانق

 یگژوی و ارتهم ش،دان دارای که هنددننشا تا یدنما می ملزمرا امن
 ارکددم ثبت هیئت سطتو تا هستند یمنا اتداماق رایب الزم ایه

 ).هیئت. (دردنگ ثبت لینمعلو ارکددم یک واننع به یاریکتوو لینعلوم

 مددکاران شایستگی زیر واردم گرفتن نظر در با همچنین هیئت این

 :کند می ارزیابی را نام ثبت برای

 شکل به عمل برای فرد توانایی بر ب ِر َخ ُم صورت به که نقصی هر •

 بگذارد تأثیر ایمن،

 مربوطه پیشینه سوء •

 انگلیسی زبان به تسلط •

 بهداشت یا معلولین مددکار یک انعنو به ثبت تعلیق یا غول •

 درمان و

 یا بهداشتی خدمات ارائه با رابطه در ممنوعیت یا منع ستوراتد •

 کودکان از مراقبت یا معلولیت

 باشد؟ می شدن ثبت برای مناسب و شایسته فردی ایشان آیا •

 مددکار انتخاب به قادر من آیا
 بود؟ خواهم شده ثبت معلولین

 به دهش ثبت ارانکددم که شیدباهتداش رابنتخاانای نیداتو می شما

 .هنددهارائ نبخشیاتو اتدمخ شما

 را ودخ سبمنا لینمعلو ارددکم نیداتو می شما که ستمعنا دانبنای

 به عمل رایب الزم ایهیگژوی و ارتهم ش،دان انشای ینکها نستناد با

 .کنید بنتخاا دارد، را یمنا شکل

 کنید بازدید vdwc.vic.gov.au از
1800 با 497  بگیرید تماس 132

https://www.vdwc.vic.gov.au/
http://www.vdwc.vic.gov.au


    
     

     
      

     
             

           

           

              

             

     

             

       

      
    

            

          

       

        

          

         

          

           

          

   
         

           

 

           

      

           

           

    

                     

                    

                       

                

              
      

    

 باشم، داشته NDIS طرح اگر
 مددکار یک توانم می بازهم آیا

 کنم؟ انتخاب را شده ثبت معلولین
 هارائ جمله ازها انازمس واعاندر ننداتو می دهش ثبت ارانکددم،بله
 .شندبا مافر یشخو تاس ممکن یاو کنند ارک NDIS اتدمخ انگدنده

 و ماهر ایمن، شکل به ویکتوریا معلولین مددکاران ارزیابی نام ثبت
 در کند، می کار که برای شما معلولین مددکار اینکه از فارغ ای حرفه

 تأمین آنها خدمات بودجه چگونه یا کنند می تبلیغ را خود خدمات کجا

 .نماید می تضمین را شود، می

 خود NDIS طرح طریق از توانید می شما که است معنی بدان این

 .بگیرید بکار را شده ثبت معلولین مددکار یک

 معلولین مددکار یک توانم می آیا
 نمایم؟ انتخاب را نشده ثبت

 ثبت که کنید بنتخاارا اریکددم که یدشو رآنب ستا ممکن شما

 به ییبندپا به مملز یاریکتوو در هنشد ثبت ارانکددم .شدباهنشد

 لینمعلو ارانکددم نکمیسیو .شندبا می اریترف ولاصرمنشو

 .کند می ترنظا هنشد ثبت لینمعلو ارانکددم بر ،یاریکتوو

اتدمخ ازیس یمنا رراتقمدر لیتمعلو اتدمخ اریترف ولاصرمنشو
 .تاس دهشنبیا ده،ردیگ تنظیم ونانق بقمطا که ،2020 یواناتن

 اتدمخ اریترف ولاصرمنشو به یدبا یاریکتوو لینمعلو ارانکددم همه

 از فظتمحا رایب را داردیانتاس ،رمنشو نای و شندبا یبندپا لینعلوم

 .یدنما می مراهف آزار و سیبآررابب در لیتمعلو دارای راداف

 معلولین مددکاران ثبت فهرست
 مددکاران عمومی فهرست در شده ثبت معلولین مددکاران همه

 فهرست بود، خواهد دسترس در آدرس این در که ویکتوریا علولینم

 www.vdwc.vic.gov.au:گردند می

 نیداتو می ودخ یکیدنز در دهش ثبت لینمعلو ارانکددم فتنیا رایب

 .ییدنما جستجو را “یاریکتوو لینمعلو ارانکددم ثبت ستفهر”

 یاریکتوو لینمعلو ارانددکم از ستیفهر نیداتو می نمارتا نای در همچنین

 .ییدنما اپید ت،اسدهردیگادرصنهاآ رایبنینوقا منع حکم کهرا

 یاریکتوو لینمعلو ناراددکم نکمیسیو ارهدرب
 قوی معلولیت بخش ایجاد و معلولیت دارای افراد از بهتر محافظت برای که است مستقل نهاد یک ویکتوریا معلولین مددکاران میسیونک

همه برای انتظارات حداقل ایجاد معلولین، خدمات محافظتی رفتاری اصول منشور مسئول میسیونک این .ستا گردیده ایجاد تر ایمن و تر ِ 
 را تذکرات و شکایات تواند می کمیسیون این .باشد می شکایات سرویس و کنند می حمایت معلولیت دارای افراد از که ویکتوریا در ددکارانم

 .باشد پذیرا اندازند، می خطر به را مردم امنیت که مددکارانی منع و تحقیق برای اختیار با

1800 با یا و کنید بازدید vdwc.vic.gov.au ما تارنمای از 497  بگیرید تماس 132

 شوید ما خبرنامه مشترک

 کنید دنبال را ما و

 کنید بازدید vdwc.vic.gov.au از
1800 با 497  بگیرید تماس 132

https://www.vdwc.vic.gov.au/
https://www.facebook.com/VDWCommission
https://twitter.com/vdwcommission?lang=en
https://www.linkedin.com/company/vdwcommission/
http://vdwc.vic.gov.au
https://mailchi.mp/0b946807739a/newsletter-subscription
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