ُمجلد الحقائق  :3الدّعم الذاتي التوجيه
ما هو الدّعم الذاتي التوجيه؟
في الوقت الحالي غالبية األفراد ذوي االاعاقات و اعالتاهم ال يمهلكون خياراً واسعا ً وال يمهلكون السيطرة اعلى انواع الدّاع
يهلقونما .لقد بدأ هذا يهغير في نيو ساوث ويلز واسهراليا.
الدّاع الذاهي الهوجيه يعني أن بإمكان األشخاص الذين لديم إاعاقة و اعالتاهم أن ي ًقرروا نواعية ً
الداع الهي يحهاجما الفرد لكي
يعيش الحياة الهي يريدها.
باإلمكان اسهخدا الدّاع المدفوع اإلجرة الهي يهلقاه الشخص في هقوية الدّاع الذي يأهي من العاللة و األصدقاء.
يساعد الدّعم الذاتي التوجيه األشخاص الذين لديهم إعاقة و عائالتهم على اتخاذ القرار بخصوص ما يلي:


نوع الدّاع الذي يحهاجه الفرد



مهى و أين يق ّد الدّاع



من يق ّد الدّاع

ال يتوج عليك أن تعمل هذا لوحدك!
يق ّد الدّاع لألشخاص الذين لديم إاعاقة و اعالتاهم لكي يسااعده في:


اهخاذ القرارات و الهخطيط



دفع أجرة موظفي الدّاع وإكمال األوراق



الحصول اعلى المعلومات اعن الدّاع الذاهي الهوجيه
دانيال عمره  .32يستعمل هو وعائلته الدّعم الذاتي التوجيه لكي:



َيقُو دانيال بدفع أجرة إبن اعمه/خاله لهوصيله الى الدورة الدراسية في الهيف  TAFEمرهان في األسبوع



اخهيار موظفي الدّاع و دفع أجوره لكي يسااعدون دانيال في العيش في بيهه



دفع رسو اعضوية دانيال في مركز األلعاب الرياضية وأجرة لموظف الدّاع ليرافقه إلى مركز األلعاب الرياضية

الدّعم الذاتي التوجيه متوفر حاليا في نيو ساوث ويلز


في المشاركة المجهمعية  ،خيارات الحياة و البرامج النشيطة للمسنين ،هسهطيع اخهيار هوجيه أنواع الدّاع الخاصة بك اعن
طريق السؤال في أن هصبح جزءاً من نموذج ال ُمدبر ذاهيا ً



يسهطيع األشخاص الذين لديم ااعاقات جسدية اسهخدا الدّاع الذاهي الهوجيه في برنامج راعاية المُرافق



يسهطيع األشخاص الذين يفكرون في الخروج من البيت اسهخدا الدّاع الذاهي الهوجيه من ختال صندوق د ّاع الحياة

للمزيد من المعلومات اعن أي من هذه البرامج هسهطيع أن هقو بزيارة موقع الشبكة الهابع لـ ADHC
www.adhc.nsw.gov.au

الدّعم الذاتي التوجيه في المستقبل


لقد قالت حكومة نيو ساوث ويلز أنه بحلول نماية اعا  4102أي شخص في نيو ساوث ويلز يهلقى خدمات اإلاعاقة
يسهطيع أن ي ّقرر أن باسهطااعهه اسهخدا الدّاع الذاهي الهوجيه.



لقد قالت الحكومة االسهرالية بأنما سه ّقد نظا الهأمين الوطني للمعاقين والذي يعني أنه سيكون بإمكان أي فرد مصا
بعوق في استراليا اسهخدا الدّاع الذاهي الهوجيه.

للمزيد من المعلومات اعن الحصول و اسهخدا الدّاع الذاهي الهوجيه قُ بزيارة الموقع
http://www.resourcingfamilies.org.au/index.php/choice-a-control.html
أو االهصال بنا:

الماهف:

 02 9869 7753أو  1800 774 764لألشخاص الذين ال يعيشون في المدينة

البريد األلكهروني:

info@resourcingfamilies.org.au

البريد:

PO Box 502 Epping NSW 1710

موقع الشبكة:

www.resourcingfamilies.org.au

