
حقائق:

 معذور افراد کے لیــے 
رجسٹریشن معلومات

    
    

                
                  

           

     
     

           

             

           

           

            

               

         

             

        

            

         

          

       
   

       

             

           

           

   

         

    

            

      

   

   

           

             

        

             

     
     

           

  

               

             

     

Urdu -  ُُاردو

 رجسٹریشن ہے۔ ہورہا سے 2021 جوالئی 1 آغاز کا رجسٹریشن رضاکارانہ کی کارکنان کے معذوروں
 کی حکومت کی وکٹوریہ یہ ہے۔ بہتربنانا کو انتخاب اور معیار کے معاونت کی معذورافراد مقصد کا

 ہے۔ جزو کا سوچ کی “برداشت فرص“میں سلسلے کے بدسلوکی کیساتھ لوگوں معذور

 کای کے رادورافذعم ںکیو مجھے
 ؟ہیےچا ناکر بنتخااکا نارککہشدجسٹرر

 ،ہیں تےکر لستعماا اتدمخ ابیتدس لئے کے ذوروںعم جو کو وںگول ان
 ہو امک مشکل ادالن یقین کا بےتجر اور ارتہم کی اننکارک کے ذوروںعم

 سلسلےکے ہلیتا اور ظتحفا کی اننکارکمتما کے ذوروںعم ے۔ہ کتاس

 کی آپ یشنجسٹرر ی۔اتج کی نہیں تشخیص سے یقےطر ہی یکامیں

 ی۔گ رےک ددم میں یائرس بہتر تک اتدمخ کی رمعیا علیا اور ظمحفو

 جاتی دی مالزمت یا ہے جاتا کیا فنڈ کیسے انہیں کہ نظر قطع سے اس

 محفوظ، بطور کی کارکنان کے معذوروں وکٹورین رجسٹرشدہ ہے،

 ریگولیٹر، کا ان تشخیص آزادانہ پر طور کے ور پیشہ اور یافتہ، مہارت

 ہے۔ کرتا وکٹوریہ آف بورڈ جسٹریشنر ورکر ایبیلیٹی ڈس

 کے معذوروں سے آسانی اور پر طور فوری آپ سے، 2021 اکتوبر1

 گے کرپائیں چیک پر www.vdwc.vic.gov.au کو رجسٹر کے ارکنانک

 ہے۔ شدہ رجسٹر کارکن ایک کیا کہ لیے کے دیکھنے ہی

 کیا لیے کے ہونے رجسٹر کو کارکنان
 ہے؟ ضرورت کی کرنے

 رجسٹریشن)ایکٹ(2018 ایکٹ گارڈز سیف سروس ایبیلٹی ڈس

 محفوظ پاس کے ان کہ ہے کرتا تقاضا یہ سے گزاروں درخواست کے

 انہیں تاکہ ہوں صفات اور مہارتیں علم، ضروری لیے کے ریکٹسپ

 آف بورڈ رجسٹریشن ورکر ایبیلیٹی ڈس کے کارکن کے معذوروں بطور

 جائے۔ کیا رجسٹر کیساتھ )بورڈ( وکٹوریہ

 وقت کرتے تشخیص کی کےلیےموزونیت رجسٹریشن کی کارکنان ورڈب

 :گا رکھے مدنظر بھی یہ

 پریکٹس پر طور محفوظ کی شخص کسی جو خرابی ایسی کوئی •

 ہو سکتی ڈال اثر مضر پر کرنے

 ہسٹری مجرمانہ متعلقہ •

 پرمہارت زبان انگریزی •

 لی ّمعط یا خیمنسو کی یشنجسٹرر رورک ہیلتھ یا یبیلیٹیا ڈس ربطو •

 کرنے فراہم بھال دیکھ کی بچوں یا خدمات ایبیلیٹی ڈس یا صحت •

 احکامات کے پابندی یا امتناعی حکم سے حوالے کے

 ے؟ہ شخص سبمنا اور وزوںمکای لیے کے نےہو جسٹرر شخص وہ کیا •

 معذوروں رجسٹرشدہ ایک میں کیا
 گا؟ کرسکوں انتخاب کا کارکن کے

 کا اننکارکہشدجسٹرر لیے کے نےکر مراہف اتدمخ کی ذوروںعم آپ

 ۔ہیں سکتےکر بنتخاا

 بنتخاا کا نکارکتدرس کے ذوروںعم لئے پنےا آپ کہ ہے یہ مطلب کا اس
 لیے کے یکٹسپرظمحفو اسپ کے ان کہ ئےہو نتےجا یہ،ہیں سکتےکر

 ۔ہیں تصفا اور تیںرمہا ،علم روریض
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 میں کیا وںتوہ پر نالپ NDIS میں راگ
 نارکک کے ںوذورعمہشدجسٹررکای
 ں؟وہ سکتی/سکتاکر بنتخااکا
 کرسکتے کام میں تنظیموں کی ہرقسم کارکنان رجسٹرشدہ ہاں، جی

 کاروبار اپنے خود وہ یا دگان،کنن فراہم خدمت NDIS بشمول ہیں،

 ہوسکتےہیں۔ روزگار برسر میں

 ےوال ہنےر میں ہوریٹکو کہہے تیبنا یقینی کو اتب اس یشنجسٹرر
 کے ور پیشہ اور ،فتہیا ارتہم،ظمحفو ربطو کی اننکارک کے ذوروںعم

 کا ذوروںعمکا آپ کہ نظر قطع سے اس ے،ہ تیجا کی تشخیص پر ورط

 اتدمخ پنیاوہںکہا ے،ہتاکرمکالیے کےہکنند مراہف متخد کسنکارک

 ے۔ہ تیہو کیسے دادام لیمالیےکے اتدمخ کی اس یا ہے تاکر تشہیر کی

 رجسٹرشدہ ایک ذریعے کے پالن NDIS اپنے آپ کہ ہے یہ مطلب کا اس

 ہیں۔ کرسکتے منتخب کو کارکن کے معذوروں

 غیررجسٹرشدہ ایک میں کیا
 انتخاب کا کارکن کے معذوروں
 ہوں؟ سکتی/کرسکتا

 جو ہیں کرسکتے فیصلہ کا کا کرنے منتخب کو کارکن ایسے کسی آپ

 ضروری لیے کے کارکنان شدہجسٹرغیرر میں وکٹوریہ ہو۔ نہ جسٹرشدہر

 ورکر ایبیلیٹی ڈس وکٹورین کریں۔ پابندی کی اخالق ضابطہ وہ کہ ہے

 ہے۔ چالتا تحت کے ضابطے کو کارکنان غیررجسٹرشدہ کمشنر

 یبیلیٹیا ڈس کو کٹکنڈ آف ڈکو ارڈزگ سیف روسس یبیلیٹیا ڈس

 کہ جو ،ہے گیا کیا نبیا میں 2020 لیشنزیگور ارڈزگ سیف روسس

 ۔ہیں عداقوگئے کیے تبمر تحت کے یکٹا اس

 وہ کہ ہے الزم پر نکنارکا کے ذوروںعممتما ےوال ہنےر میں یہرکٹوو

 یںکر یبندپا کی کٹکنڈ آفڈکو ارڈزگ سیف روسس یبیلیٹیا ڈس

 ظمحفو سے کیسلوبد اور ننقصا کو راداف رومعذ میں اس اور
 ۔ہے گیا یادرمعیا یکا لیے کے کھنےر

 رجسٹر ورکر ایبیلیٹی ڈس
 والے رہنے میں وکٹوریہ کو کارکنان کے معذوروں رجسٹرشدہ مامت

 :جائےگا کیا پردرج یہاں رمیںرجسٹ پبلک کے کارکنان کے معذوروں
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 پنےا میںجسٹرر پبلک کے اننکارک کے ذوروںعمےوال ہنےر میں ہوریٹکو آپ

 ۔ہیں سکتےکر کو اننکارک کے ذوروںعمہشدجسٹررےوال ہنےرکزدین

 اننکارک ےانک ذوروںعمےوال ہنےر میں ہوریٹکو آپ پر ئیٹسا بوی اس

 حکم عہممنو ئیکو الفخکے جن گے سکیں یکھد بھی ستفہر کی

 ے۔ہ گیا کیا اریج

 میں ارےب کے کمیشن رورک یبیلیٹیا ڈس ینرکٹوو
 ر،ت ظمحفو کای کا اتدمخ لیے کے ذوروںعم اور ظتحفا بہتر کی راداف ذورعم جسے ہے ادارہ آزاد کای کمیشن رکور یبیلیٹیا ڈس نوریٹوک

 ہوریٹکوےعذری کے جس ے،ہ دار ہذم لیے کے کٹکنڈ آف وڈک ارڈزگ سیف روسس یبیلیٹیا ڈس یہ ے۔ہ گیا یابنا لیے کےنےکر ئمقا شعبہ ترطمضبو
 کو ٹیفیکیشنزنو اور تیاشکا یہ ے۔ہ گیا کیا تعین کا تقعاتو مکاز کملئے کے روسستیاشکا اور وںنارککمتما ےوال نےکر ددم کی راداف ذورعم میں

 ۔ہیں ےتڈال میں ےخطر کو ظتحفا کی وںگول جو ہیں اراتیتاخ کےنےلگا یبندپا پر اننکارک ان اور نےکر تحقیق سپا کے اس ےاورہ سکتاکر لقبو
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 ں۔کری اپ سائن لیے کے لیٹر نیوز ہمارے

ہمیں  فالو  کریں 
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