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Arabic |  ةيب العر 

 عام يلومش عمتجم شاءنإ

   ةزوجية مارشستقة ارو

   تامييقتلا  يف  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  جامدإل  ليلد  لمع

  . مييقتلا  ئدابمو  لحارم  يف  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  كارشإ  ىلع  ةعيرس  ةماع  ةرظن  رفوت . ةزجوم  ةيراشتسا  ةقرو  هذه

   نم  اديزم  ةراشتسالا  ةقرو  رفوت . ئدابملا  ىلع  تاقيلعتلاو  ةلحرم  لك  يف  سانلا  كارشإ  ةيفيك  ىلثلة عنطلب أم

  ة.فيضاة إئلأسحتطرادئ وبلمل احوة، وحلمر لكلحو للتفاصيا

ً

Australia's Disability Strategy 2021 -  ةهي خط 2021-2031(  اليارستة بأالخاص ةقة اإلعاتيجياترس)ا 2031

 ة.قي اإلعاوخاص ذشة األحيا تحسينل

  يف  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  نيمضت  ليلدلا  اذه  نمضيس . تامييقتلا  لوح   اليلد  ةموكحلا  بتكتس  ،ةطخلا  هذه  بجومب

  . ةقذوي اإلعا خاصلألش ةلمهمدمات اخلوا امجبرلوا تساة بالسياقلمتعلمات اييقالت

ً

 ويخاص ذلألش ءايشألا نيسحت ةيفيكو ديج لكشب لمعي يذلا ام ةفرعم يف ةموكحلا دعاست نأ تامييقتلل نكمي

 ة.قاإلعا

 كارشإب ةقلعتملا ئدابملا لوحو مييقتلا لحارم نم ةلحرم لك يف ثدحي نأ بجي ام لوح كراكفأ ةفرعم دون

 .مييقتلا يف ةقاعإلا يوذ صاخش ألا

  التصميم  ةحلمر . 1

 لك:ل ذشمينكن أ. يممييقء من التاجزط أخطيتميت حيث ءجزلو اه هذا 

   ه.فشاكتييم اقل التحاوسي ذيلما ا • 

  ن يشارك.جب أي من  •

 . مييقتلا  قيرف  يف  نوكيس  نم • 

 . تاعومجم  يف  وأ  ةيصخش  ةلباقم  ،تنرتنإلا  ربع  ةلئسأ  ،لاثملا  ليبس  ىلع . مييقتلا  عون  ام • 

 

 :أيكر  قل

 ؟هذه مقييالت ةلرحم في ةقاعاإل يوذ صاخشألا جاردإ نم دكأالت اننكمي فكي



 

 
 

 

 

    والتحليل ذفينالت ةحلمر . 2

   لك:ل ذشمينكن أ. يممييقمن الت يللعماءجزلو اه هذا

  يم.تقيلة اسئلأ ىلة عجابباإل ةقوي اإلعاخاص ذألشة ابلمطا • 

 هذا. ولكوا ذداذا أرة إياحلرب اجاتو ةقاإلعا عواأن يعمج ن مننويعا ذينلص اخاشاك األشرة إنيد من إمكاكالتأ • 

 . ةكراشملل  ايادهلا  وأ  تاعوفدملا  لثم  دهجلاو  تقولا  يف  رظنلا  لمشي

 .  هب  اننوربخي  امو  تاباجإلا  عيمج  ىلإ  رظنلا  • 

  ج.ئنتالض اعرل ةصلفرا ةقوي اإلعاخاص ذألشء اعطاإ • 

 :أيكر  قل

 ؟هذه مقييالت ةلرحم في ةقاعاإل يوذ صاخشألا جاردإ نم دكأالت اننكمي فكي

   ئجنتاال ةحلمر من اتاءاإلجر . 3

   لك:ل ذشمي نكن أ. يمئجنتاله بافعل   بجي  ام  نأشب  تارارق  ذاختا  متي  ،مييقتلا  نم  ءزجلا  اذه  يف

   ييم.قت التجاباإةجتين يرتغينجب أي ذيلما ا • 

 .  تارييغت  يأ  يف  يأر  مهل  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  نأ  نم  دكأتلا  ةيفيك • 

 :أيكر  قل

 ؟هذه مقييالت ةلرحم في ةقاعاإل يوذ صاخشألا جاردإ نم دكأالت اننكمي فكي

 ؟ةاإلعاقذويصلألشخالفضألبشك يمالتقي ءراإج عن هرفنعأنجبي آخرءيشأي ناكه هل

   مييقتلا  يف  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  كارشإ  ئدابم

 دئ:بالمل صخذا مله

   هافي مكهارإشميتنوأ مييقة بالتقلمتعلات اارلقرع اجمي عن ةقو اإلعاص ذوخاألشف اعرينجب أي • 

   لهم. لفضة أياحلوجعل ا ةقاإلعا ذوي خاصلألش مو مهه ل ماحو تييماقن التجب أن تكوي • 

   ةقاإلعا ص ذويخالألش ةحمتا تيماتقيلء ااجزع أجمي ند من أكتأ • 

   ة(ققع واإلعالمووا قعرلوا نسجلة )مثل افختللمات ابرخلوي اة من ذقي اإلعاص ذوخاألشتضمين ا جبي • 

   ج.ئتانلا  هذهب  هب  مايقلا  متي  امو  مييقتلا  جئاتن  ضرع  يف  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  كارشإ  بجي • 
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 :أيكر  قل

  ؟ئدابمال هذه ىلع قليعت يأ كيدل له

 ؟هانميأرتغييأو ةفإضاجبي  هل

 ةراشتساال ةقرو ىلع لصوحال كنكمي ،تاظمالحال لحو ىألخرا راكفألاو تاملوعملا نم ديزمول لماكال صنلل

 :طبراال من

evaluation -guide-develop-consultations-https://engage.dss.gov.au/ads
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 تمالحظا يمدتق يمكنك كيف

 مكتوب يمدتق نال سلأر

 : ىلإ  بوتكم  ميدقت  لاسرإ  كنكمي

Australia’s Disability Strategy Governance and Engagement Section 
GPO Box 9820 

Department of Social Services 
Canberra, ACT 2601 

 نتنتراإل برع

 DSS Engage يف ةراشتسالل ينورتكلإلا عقوملا ربع

 هذه ةستشارة االقيل ورنزبت مق

 هذه ةستشاراال ةقة من ورهلس ةييزنجلة إخيل نسنزبت مق

ّ  بوتكم  ميدقت  لمح  وأ  لخدأ

   ن(سالأوة )اليترألسم الصم والبكة ايو بلغدفي دهشا

 ةرايز ىجريف ،كميدقتل يتوص ليجست وأ ويديف عطقم لاسرإ يف بغرت تنك اذإ :يتوص ليجست وأ ويديف لمعب مق

DSS Engage لك.ذم بلقياة ايفكي ةفعرلم 

تنك اذإ ام ديدحت كنم بلطيسف ،تنرتنإلا ىلع جذومنلا ربع كلذ يف امب ،تنرتنإلا ربع كميدقت ليمحتب تمق اذإ ُ 

 يب.لواىلع DSS عقوم ىلع هلسرت ام رشن يف بغرت

   ربع  هلسرت  ام  رشن  يف  بغرت  تنك  اذإ  ام  ديدحت  ىجريف  ،يداعلا  ديربلاوأ  ينورتكلإلا  ديربلا  ربع  كميدقت  لاسرإب  تمق  اذإ

 .  نتترإلنا

 disabilityreform@dss.gov.au ينورتكلإلا ديربلا ىلإ ةراشتسالا ةيلمعب ةقلعتملا ةلئسألا هيجوت نكمي

 505 334 1800 مقرلا ىلع ةيعامتجالا تامدخلا ةرازوب لاصتالا ا ًضيأ كنكمي

- 11:59 يناثلا نيرشت/ربمفون 30 عاءبرألا وه ميدقتلل يئاهنلا دعوملا  ًءاسم 2022
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