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الكتاب الذي بين يديك يعرض أفكاراً حول كيفية 
الحصول على حياة أفضل.

ويمكنك استخدام الكتاب بالطرق التالية:

بمفردك  •

مع عائلتك  •

مع صديق  •

مع مجموعة من األفراد.   •

هناك ثالثة كتب يمكنها أن تساعدك للحصول على 
حياة أفضل.

وهي كالتالي: 

ماهي احتياجاتي وأحالمي؟   •

ماذا أفعل؟   •

من أعرف وماهي آمالي؟   •

هل التمويل المادي يساعدني في الحصول على   •
حياة أفضل.
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هذا الكتاب سيساعدك بالتفكير في األشياء التي تجعل 
حياتك أفضل.

هذا الكتاب يتحدث عن: 

التغييرات الخاصة بالتمويل.  •

كيف تستخدم التمويل.  •

كيف يساعدك التمويل في الحصول على حياة   •
أفضل.

وهذا من شأنه أن يساعدك في التخطيط لحياة أفضل. 

$
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هل تريد تمويل لتعيش حياة أفضل؟ 

من المحتمل أن لديك اآلن التمويل الكافي الذي يمكنك 
من تحقيق بعض األشياء. 

على سبيل المثال أن تكون جاهزاً في الصباح. 

أو تخرج لتشارك في مجتمعك. 

طريقة الحصول على التمويل المادي تتغير. 

ستحصل على التمويل المادي من خالل الجهاز 
الوطني لتأمين اإلعاقة.

.”NDIS“ وهذا ما يسمي

ولن تصل التمويل المادي عن طريق حكومة الوالية 
كما اعتدت الحصول عليها سابقاً. 

التغييرات الخاصة بالتمويل  

$

$
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إن مساعدة الـ “NDIS” هو الجهة الجديدة للحصول 
على التمويل المادي. 

بعض الناس يحصلون على المال عن طريق الـ 
“NDIS” في الوقت الحالي. 

جميع األشخاص ذوي اإلعاقة ويحتاجون للتمويل 
المادي سيحصلون على ذلك التمويل عن طريق 

الـ “NDIS” بحلول شهر يوليو 2018. 

ليس من المهم مصدر التمويل المادي. 

 

$

$
$
$
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والمهم هو كيف سيتم استخدام هذا التمويل. 

من اآلن ستحصل على التمويل المادي المخصص لك 
تحديدا وليس لمجموعة من األفراد. 

يمكنك أن تحدد ماذا تريد أن تفعل.

ثم تفكر في التمويل المادي الذي يمكن أن يحقق لك 
رغباتك.

وذلك مع مراعاة بعض القواعد. 
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ليس كل شخص من ذوي اإلعاقة سيتمكن من 
الحصول على التمويل. 

فالتمويل لألشخاص المحتاجين لمساعدة تسيير أمور 
حياتهم اليومية.

من الممكن أن تحتاج لمعدات.

أو شخص يساعدك.

 ال يمكنك استخدام التمويل من أجل شراء 
احتياجاتك اليومية.

مثل الغذاء.

كيف يمكنني أن أستخدم هذا التمويل؟  
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يمكنك استخدام التمويل لفعل أشياء ترغب فيها.

يمكنك استخدام التمويل لفعل أشياء طالما حلمت بها.

قد تكون هذه أشياء لم تكن تستطيع تحقيقها سابقا.

وهذه أشياء يسميها الـ “NDIS” باألهداف 
والطموحات.

يمكنك شراء أجهزة. 

 يمكنك أن تستخدم التمويل لتحافظ على حياتك
بصورة جيدة.

أو تحسن من حياتك. 

الصفحات رقم 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 
 15، 16، 17، 18 توضح عشرة طرق يمكنك 

.”NDIS“ أن تستخدم تمويل الـ
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بعض الطرق التي يمكنك استخدام التمويل لتحصل على حياة أفضل. 

يستخدم John التمويل ليتعلم كيفية السفر بالقطار. 

هذه تعتبر مهارة جديدة.

واآلن يمكنه الذهاب إلى أماكن كان يرغب الذهاب 
إليها بمفرده. 

هل تريد الحصول على 
مهارات جديدة؟ 

فيما يلي مساحة تم تركها لتكتب أو ترسم أية مهارات ترغب في الحصول عليها.

ال غير متأكد نعم
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تستخدم Zoe التمويل لكي يساعدها أن تتجهز في الصباح. 

ويتم مساعدتها لكي تختار ما تريد أن ترتديه من مالبس.

فيما يلي مساحة لتكتب أو ترسم األشياء التي تحتاج فيها مساعدة للقيام بها. 

هل ترغب في الحصول 
على مساعدة لفعل أشياء؟

مثل معرفة الوقت؟

أو اختيار بين بدائل؟ 
ال غير متأكد نعم
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يستخدم VLAD التمويل المادي لمساعدته في التحدث 
بما يريد لدي زيارته للبنك. 

هل تريد مساعدة في 
التحدث مع الناس بما تريد؟ 

فيما يلي مساحة لتكتب أو ترسم في أي وقت تريد مساعدة للتحدث مع الناس بما تريد. 

ال غير متأكد نعم
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لدي Carl كرسي متحرك ويساعده في التنقل 
والذهاب للمكان الذي يريده. 

هل تحتاج المساعدة في 
التنقل من مكان آلخر؟ 

مثل الذهاب إلى أماكن 
تابعة لمجتمعك الخاص؟ 

فيما يلي مساحة تم تركها لتكتب أو ترسم أية أماكن تحتاج لمساعدة للوصول إليها.

ال غير متأكد نعم
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تحتاج Gina المساعدة في تناول وجبات الطعام كل يوم. 

 هل تحتاج لدعم 
لكي تصبح جاهزاً؟ 

 مثال لكي تقوم 
بتنظيف أسنانك؟

فيما يلي مساحة تم تركها لتكتب أو ترسم أية أمور تحتاج للمساعدة للقيام بها مثل 
االستحمام أو ارتداء المالبس أو تناول الغذاء أو الذهاب إلى دورة المياه. 

ال غير متأكد نعم
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 يحتاج Glen للمساعدة لكي يتمكن من المعيشة 
في منزله. 

يحصل على المساعدة لكي يقوم بالتسوق وتحضير 
طعام العشاء. 

 فيما يلي مساحة تم تركها لتكتب أو ترسم المساعدة المطلوبة للقيام بأية أنشطة
 في المنزل. 

 هل تحتاج مساعدة لكي 
تفعل أشياء داخل المنزل؟ 

مثل: 
طبخ الطعام  •

تنظيف المنزل  ال•  غير متأكد نعم
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تحتاج Pam للمساعدة لالتصال هاتفياً بأصدقائها.

ولكي تقوم ببعض األشياء مع أصدقائها.

 فيما يلي مساحة تم تركها لتكتب أو ترسم المساعدة المطلوبة لتحصل على أصدقاء،
أو تقوم بأية أنشطة معهم. 

هل تريد أن تكون 
أفضل في الحصول 

على أصدقاء؟ 

واالحتفاظ باألصدقاء 
الالحاليين؟ غير متأكد نعم
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 تحصل Shiva على المساعدة للذهاب إلى
 نادي الفروسية.

 فيما يلي مساحة تم تركها لتكتب أو ترسم األشياء التي تريد القيام بها في 
محيطك المحلي. 

هل تقوم ببعض 
األنشطة المحلية؟ 

ال غير متأكد نعم
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يقوم Tom بالذهاب إلى معهد “TAFE” لكي يتعلم 
كيفية العمل في متجر. 

فيما يلي مساحة  تم تركها لتكتب أو ترسم أية أشياء ترغب في تعلمها. 

 هل هناك أشياء تريد 
أن تتعلمها؟ 

ال غير متأكد نعم
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تعمل Kate كمتطوعة في المكتبة المحلية.

ترغب في العمل في إحدى المكتبات في المستقبل. 

فيما يلي مساحة تم تركها لتكتب أو ترسم أية وظيفة ترغب في القيام بها. 

هل ترغب في الحصول 
على وظيفة؟ 

أو ترغب في العمل 
الالتطوعي؟  غير متأكد نعم
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أذكر أية أفكار أخرى يمكنك أن تستخدم المساعدة في تحقيقها.

يمكنك كتابة أو رسم اإلجابات فيما يلي:
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لقد قمت اآلن بكتابة العديد من األفكار التي يمكنها أن 
تجعل حياتك عظيمة.

أشياء قد حلمت بها.

وأشياء تحتاج إليها.

يمكنك أن تستخدم التمويل في تحقيق هذة األشياء.

يمكنك أن تذكر ما تريد القيام به. 

 وتستخدم التمويل في تحقيق األشياء التي تجعل
حياتك أفضل.



20

يتحدث هذا الكتاب عن التغييرات في التمويل.

كما طلب منك التفكير في طرق يمكن من خاللها 
استخدام هذا التمويل. 

هل وجدت أشياء جديدة تخص التمويل؟ 

فيما يلي مساحة قد تركت لتذكر ماذا تعتقد.

أذكر شيئين قد اكتشفتهم بخصوص التمويل.

يمكنك أن تكتب أو ترسم اإلجابات فيما يلي:

1.

2.

$



21

يمكنك االطالع على الكتاب رقم )1(.

يمكنك االطالع على الكتاب رقم )2(.

هل ترغب في معرفة المزيد؟ 
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مساحة للتفكر
قد تركنا لك الفراغ التالي لكي تكتب أو ترسم أية أشياء أخرى تقوم بها، أو أشخاص تعرفهم أو أشياء 

تأمل أن تتحقق.
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طرق االتصال بنا

 ويستند إلى كتاب للكاتبة Barbel Winter وتعمل 
كمديرة لمنظمة مستقبل أفضل. 
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