
 

 النظام الوطني لتأمين اإلعاقة

Arabic - Building Capacity of Participants 

 

 بناء قدرة المشاِركين
بشأن تقديم  وصادقةسوف يكون من الصعب على األشخاص ذوي اإلعاقة ممارسة االختيار والتحّكم إذا لم تتوفر لهم معلومات جيدة ومفيدة 

 ميها. لذلك فإن المعلومات أحد االحتياطات الهامة.لدعم ومقدّ خدمات ا

كين، على األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة االختيار، كمستهل  وسوف يكون دعم العائالت ومقدّمي الرعاية والمجتمع أمراً ضرورياً لتمكين 

كينأساس المعلومات. وبالمقابل، فإنه سيكون من الجوهري دعم  دعماً نشطاً لكي ينّموا مهاراتهم في مجال المدافعة عن حقوقهم واتخاذ  المشار 

 ختيار على أساس المعلومات الجيدة.القرارات الخاصة بهم لضمان قدرتهم على استخدام المعلومات المتوفرة لهم لال

 دعم عملية االختيار على أساس المعلومات الجيدة

كينإلى جعل  NDISيهدف  يتمتعون بالقدرة على االختيار والتحّكم بخدمات الدعم التي يحتاجونها لكي يعيشوا حياتهم مستهلكين نشطاء  المشار 

كينبالطريقة التي يريدونها. وهذا يعني أن   وعالية النوعية عن خيارات خدمات الدعم ومقدّميها.  وصادقةيحتاجون للوصول إلى معلومات مفيدة  المشار 

 يمكن أن تشمل هذه المعلومات:

 معلومات عن كيفية استخدام النظام 

 معلومات عن أنواع الدعم وتوفرها 

 الخدمات، بما فيها السعر والفعالية والسالمة  معلومات عن نوعية الخدمات واختيار مقدّم لتلك الخدمات، تشمل معلومات مفّصلة عن

 ونوعية التجربة لألشخاص ذوي اإلعاقة

   الحقوق والمسؤوليات 

سوف يكون من المطلوب توفّر هذه المعلومات بمجموعة من الصيَغ وتصميمها بطريقة يمكن أن تتيح تكييفها حسب احتياجات مجموعات محدّدة 

كن أن يؤدي نمّو السوق إلى تغييرات في المعلومات والقدرات الفنيّة التي يحتاجها األشخاص ذوو اإلعاقة وفي وأفراد محدّدين. كذلك فإنه من المم

وعلى المؤسسات التجارية والحكومات أن تتحلّى بالمرونة واالبتكار  ،الموارد المتاحة. فالمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت ميدان دائم التغيّر

 سريعة.وتيرة التغيّر اللمواكبة 

أفضل من المقترح تصميم نظام يؤَسس على المعلومات المتوفرة ويعّزز نوعيتها وموثوقيتها، ويشّجع على دعم األقران، ويرّكز على التعّرف على 

  معلومات متوفرة لتلبية هذه االحتياجات. 

 اسئلة

كينما هو نوع المعلومات التي ستكون األكثر فائدة من حيث مساعدة   على اختيار مقدّم خدمة؟ المشار 

 كيف يمكننا أن نضمن أن لدى الجميع القدرة على الوصول إلى معلومات بشأن مقدّمي خدمات الدعم في مناطقهم المحلية؟

كينما هي أساليب تقديم المعلومات التي ستلبي احتياجات  قع إلى المعلومات بأفضل طريقة ممكنة، مثالً أسلوب وضع المعلومات في موا المشار 
 إلكترونية؟

كين لتحديد مستوى تهل  لمواقع اإللكترونية، واستطالع المسما هي الفوائد واألخطار التي ستنجم عن القدرة على مشاركة المعلومات علناً، مثل منابر ا
 ووسائل أخرى؟   ،مقدّمي الخدمات
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 تقوية الدعم المتوفر لألشخاص ذوي اإلعاقة

على دعم من يثقون بهم )مثل أفراد العائلة ومقدّمي الرعاية لهم( التخاذ القرارات الهامة بشأن حياتهم. يشّكل يعتمد األشخاص ذوو اإلعاقة غالباً 

 هذا األمر احتياطاً لحماية هؤالء األفراد.

كينتشير إلى أن بعض  NDISإالّ أن الخبرة في مواقع تجربة  ى في المرحلة األولى مع أفراد العائلة وأنواع دعم أخر قويةليس لهم روابط  المشار 

كين(، وأن لدى الكثير من NDIAمن االتصال مع الوكالة الوطنية لتأمين اإلعاقة ) خبرة محدودة في مجال تحديد أهدافهم وممارسة  المشار 

 االختيار والتحّكم في اتخاذ القرارات.

كينبناء قدرة هؤالء  للغايةلذلك سوف يكون من الضروري  الذاتية باإلضافة إلى التركيز على بناء  الذاتي والمدافعةلممارسة التوجيه  المشار 

 شبكات دعم شخصية وربط األفراد بخدمات الدعم المتوفرة للعموم والموجودة في المجتمع.

ى توفير الوصول )ضمن خطة الفرد( إل NDIAاج األشخاص ذوو اإلعاقة إلى مزيد من المساعدة لممارسة االختيار والتحّكم، تستطيع إذا احت

خدمات دعم محدّدة )مثل خدمات دعم في مجال اتخاذ قرارات( لتزويد األفراد بالمعرفة والمهارات لممارسة االختيار وفهم خططهم وممارسة 

 حقوقهم عند الضرورة. 

( )منّسقي المناطق المحليةLocal Area Coordinators (LACs )أيضاً دوراً في ميدان تنمية االحتياطات الطبيعية للفرد عبر  NDIAتلعب 

خدمات الدعم المتوفرة للعموم،  األشخاص ذوي اإلعاقة على التواصل مع مقدّمي الخدمات، بمن فيهم مقدّمو LACsالتابعين لها. وسوف يساعد 

 مثل الخدمات االجتماعية والصحية.

 

 أسئلة

 لدعم األفراد لكي يبنوا احتياطات حمايتهم الطبيعية؟ NDISهل هناك أية طرق أخرى يجب أن يدرسها 

تحسين دعمه لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين لديهم القليل جداً، أو ال يوجد لديهم أشخاص لمساعدتهم على التأّكد من أنهم في مأمن  NDISكيف يستطيع 
 وأن حقوقهم محميّة.

 دعم قدرة مقدّمي الخدمات

، سوف تكون العالقة األهم NDISاختالفاً كبيراً عن الترتيبات السابقة في معظم الواليات والمقاطعات والكمنولث. ففي  NDISنمط خدمات يختلف 

كينهي تلك التي تربط  تشّكل احتياطاً هاماً بمقدّمي الخدمات. لذلك فإن قدرة مقدّمي الخدمات على تقديم خدمات دعم مأمونة وعالية النوعية  المشار 

 سوف تتوفر لدى مقدّم الخدمة الجيد عادةً حكامة وسياسات وإجراءات قوية باإلضافة إلى ثقافة مؤسساتية تعّزز االحترام واالنفتاح.للغاية. و

فهم يوفّرون التدريب للموظفين ويستثمرون الموظفين واإلشراف عليهم.  لتعيينكما سيكون لدى مقدّمي الخدمات ذوي النوعية الجيدة أساليب فعّالة 

دريب جهد في تعليمهم وتحسين كفاءاتهم بصورة مستمرة. وقد يستفيد موظفو الخط األمامي لدى مؤسسات مقدّمي الخدمة من المعلومات أو أنواع التال

كين الحتياجات وتبني قدرتهم على أن يستجيبوا  NDISالتي تزيد من فهمهم لنظام   .همحقوق ويحترمواالفردية المشار 

 سؤال

 التي ستساعد مقدّمي خدمات الدعم على ضمان تقديمهم خدمات مأمونة وعالية النوعية؟ما هي المبادرات 


