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املعاقني خدمات قواعد
وخدمتك

العربية باللغة سهلة نسخة

Arabic
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اإلثنتي بالقواعد يتعلق كل ما هذا الكتاب على يطلعك
املعاقني.  خلدمات عشرة

القواعد هذه هي ما  ■

ذات أهمية ملاذا تُعتبرالقواعد  ■

اخلدمات التزام االسترالية من احلكومة تتحقق كيف  ■
بالقواعد

القواعد من قاعدة كل تعني ماذا  ■

وجتد
عشرة سريعة للقواعد اإلثنتي   قائمة

الكتاب هذا نهاية في

الكتاب هذا حول
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الرئيسية املصطلحات

املعاقنيالنوعية توظيف املعاقنيخدمة خدمات قواعد

جودة ر عن مقدار تُعبّ كلمة
شيء ما.

إليه  تذهب مكان اخلدمة هي
في مساعدة إلى حتتاج عندما

به. ما واالحتفاظ عمل إيجاد

تعرف  أنظمة القواعد هي
كيف اخلدمات من خاللها

نوعية ذات مساعدة لك تقدم
جيدة.

إليجاد عمل خطة

وضع على اخلدمة تساعدك
وحتدد هذه عمل. إليجاد خطتك

يلي... ما اخلطة
تفضلها التي الوظائف  ■

حتتاجه الذى التدريب ■

عمل. إيجاد كيفية ■

احلكومة متويل
األسترالية

األسترالية احلكومة ل متوّ
املعاقني» توظيف «خدمات

هذه التزمت طاملا سنوياً
بالقواعد. اخلدمات

املراجعة فريق

أفراد من يتكون فريق هو
يقومون بزيارة خدمتك

التزام اخلدمة للتحقق من
بالقواعد.

اخلدمة و متلقّ

األشخاص من وغيرك أنت هم
اخلدمة. على يحصلون الذين

اخلدمة العاملون في

يعملون الذين األشخاص هم
ما. خدمة في

االسم بطاقة

العاملني على التعرّف ميكنك
هذا املذكورة في باخلدمة

يعلّقون بطاقة ألنهم الكتاب
صدورهم. على اسم
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املعاقني  خدمات قواعد  تعتبر
توظيف خدمات خاللها من أنظمة تعرف

ذات خدمة املعاقني كيفية ضمان تقدمي
للمعوقني. جيدة نوعية

القواعد حول

بتمويل األسترالية وتقوم احلكومة
أجل... من املعاقني توظيف خدمات

عمل  إيجاد على املعاقني مساعدة ■
عليه واحلفاظ

عملهم. في مساندة املعاقني ■

احلكومة تنتظر ذلك، مقابل وفي
أن أستراليا في خدمة كل من األسترالية

بالقواعد. تلتزم
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القواعد؟ هي ما
أنها... بكيفية ضمان اخلدمة تعريف على القواعد تعمل

بدماثة واحترام تتعامل معك ■

عليه واحلفاظ عمل إليجاد املناسبة لك املساعدة تقدم  ■
الذي  العمل إيجاد ملساعدتك على املناسبة الطريقة جتد ■

ترغبه
العمل املطلوب إلجناز العاملني املناسبني لديها ■

جيدة بصورة أعمالها تدير ■

قاعدة. عشرة إثنتا وهناك

رقم 4. الصفحة عشرة في اإلثنتي القواعد بشرح وسنقوم

أهمية؟ ذات تُعتبرالقواعد ملاذا
بحقوقك... ألنها تُعرّفك أهمية ذات تُعتبرالقواعد

ما خدمة إلى تتوجه عندما ■

عمل بالبحث عن عندما تقوم ■

ما وظيفة تعمل في عندما ■

الناس يطرحها التي األسئلة بعض
القواعد عن

?

?
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األسترالية من احلكومة تتحقق كيف
بالقواعد؟ خدمتي التزام

الذين  من األفراد مجموعة من املراجعة فريق يتكون
القواعد. على خاصاً تدريباً وا تلقّ

من سنوياً للتحقق خدمتك بزيارة املراجعة فريق ويقوم
بالقواعد. التزامها

يقوم كل شيء، من التحقق فريق املراجعة يتم وعندما
تقرير. بإعداد

كانت إذا األسترالية ما احلكومة التقرير، تعرف هذا خالل ومن
جيد. بعمل تقوم خدمتك

بعنوان: كتيب آخر على الع باالطّ املراجعة فريق عن املزيد معرفة  ميكنك
Quality Assurance and Your Service 

وخدمتك) النوعية (ضمان

خدمتي تلتزم لم إذا يحدث وماذا
بالقواعد؟

الوقت من مزيداً اخلدمة األسترالية احلكومة متنح
األمور. لتصحيح واملساعدة

احلكومة فإن بالقواعد، ملتزمة غير خدمتك ظلّت وإذا
تغييرات إلجراء كثب معها في ستعمل األسترالية

جيدة. نوعية ذات خدمة على احلصول لك يتسنى حتى

ي االسترالية بتقصّ احلكومة تقوم هل
عنّي؟ املعلومات

فقط. خدمتك مبراجعة احلكومة االسترالية تقوم ال.

الناس يطرحها التي األسئلة بعض
القواعد عن

?

?

?
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القواعداإلثنتاعشرةخلدمات املعاقني

اخلدمة على احلصول 1 القاعدة

الناس جميع بني املساواة

اخلدمة. هذه على احلصول مختلف أنواعهم على املعاقني جلميع يحق

النظرعن... بغض الئقة بصورة خدمتك معاملتك على يجب
عمرك ■

أو امرأة رجالً كونك ■

مت منها عائلتك البلد التي قدُ ■

بشرتك لون ■

دينك ■

اإلضافية احتياجاتك ■

عمل عادلة. أنظمة خلدمتك يكون أن يجب
لك االطالع حتى يتسنى مدوّنة األنظمة تلك تكون أن يجب

ذلك. في رغبت إذا عليها
أي وقت تشاء. في على األنظمة الع طلب االطّ ميكنك

لديها يكون أن يجب على األنظمة، إطالعك إذا رفضت اخلدمة
للرفض. مقنع سبب
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الشخصية االحتياجات 2 القاعدة

لك املساعدة املناسبة على احلصول

تفضلها. التي بالوظائف اخلدمة في املوظفة كيلي تُخبر آنا

لك األفضل بالطريقة املساعدة خدمتك تقدمي على يتعنيّ
األيسر لهم. بالطريقة فقط وليس

في... مساعدتك ميكن خلدمتك
مثل... بالعمل اخلاصة أهدافك في التفكير ■

أو ترغبه الذي العمل نوعية –  
العمل فيها ميكنك التي األسبوع أيام عدد –  

أهدافك حتقيق تساعدك على خطة وضع ■

خطتك تنفيذ ■

احلاجة. عند خلطتك عمل التغييرات الالزمة ■
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واالختيار القرار صنع 3 القاعدة

رأيك التعبير عن

ترغبها. التي تختارالوظائف  مِليسا
بتدوين ذلك. اخلدمة في دان املوظف  يقوم

مماثلة. وظائف عن دان يبحث

اخليارات. لك تقدم أن خدمتك على يتعني
بـ.... يتعلق فيما االعتبار رأيك في تأخذ أن خدمتك يتعني على

التي ترغبها نوعية الوظائف ■

أفضل. خدمة تقدمي كيفية ■

ذكرته. وفق ما أن تعمل على خدمتك يتعني
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املعلومات وسريّة والكرامة اخلصوصية 4 القاعدة

خصوصيتك احترام

ريك. ملفات اخلدمة بسرية في املوظف تيم يحتفظ

باحترام. دائماً معاملتك خدمتك على يجب
يجبعلىخدمتكاالحتفاظ باملعلوماتاملتعلقةبكفيمكانخاص.
آخر... شخص ألي بك املعلومات اخلاصة عن االفصاح خدمتك إذا أرادت

عن  له باالفصاح مبن ستقوم إعالمك عليها يتعنيّ ■
املعلومات

املعلومات عن االفصاح بسبب إعالمك عليها يتعنيّ ■

على موافقتك احلصول عليها يتعنيّ ■

يجب  ما، لشخص املعلومات عن االفصاح توافق على لم إذا
عنها. أال تفصح على اخلدمة
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واالندماج املشاركة 5 القاعدة

اجملتمع املشاركة في

فريق العمل. من جزءاً وسيصبح جديدة وظيفة بيل على حصل

على... مساعدتك خدمتك على يتعني
اجملتمع في االندماج ■

باجملتمع املتاحة اخلدمات استعمال ■

اجملتمع في عمل إيجاد ■
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قيمة ذات مكانة 6 القاعدة

اجملتمع في بأهمية التمتع

عملها. في جديدة مهارات لتعلّمها مكافأة على كيم حصلت
كله. العمل لفريق بالنسبة مهمة اجلديدة مهاراتها تعتبر

عندما أكثر الناس اجملتمع يحترم بأن االسترالية احلكومة تؤمن
خالل... من للمجتمع شيئاً يردّون
األجرأو بعمل مدفوع القيام ■

عي. القيام بعمل تطوّ ■

في لك أهمية يكون أن مساعدتك في على خدمتك ينبغي
اجملتمع من خالل...

عمل إيجاد على مساعدتك ■

على  للحصول جديدة مهارات تعلّم على مساعدتك  ■
وظائف

مهاراتك على حتديث مساعدتك ■

وقدراتك. مهاراتك في ثقتك تعزيز ■
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الشكاوى والنزاعات 7 القاعدة

صحيح بأسلوب ما لشكوى اخلدمة معاجلة

ملساندته. معه يحضر صديقه اخلدمة. إلى شكوى دارن يقدم
دان يقوم الشكوى. إلى يصغون اخلدمة في املوظفان ودان جسنتِ

تصحيح األمور. من اخلدمة تتمكن لكي شىء كل بتدوين

املوظفني ينبغي على البداية، في انضمامك للخدمة عند
لديك مشكلة. كانت إذا شكوى تقدمي بكيفية إعالمك

على خدمتك أن... ينبغي م شكوى، عندما تقدّ
إليك تصغي ■

مبساعدتك ترحب ■

املشكلة تشرح  أن تساعدك في ■

حتاول حل مشكلتك ■

عرض  ميكنك أخرى أماكن أو آخرين بأشخاص تخبرك ■
عليهم. شكواك

مع مشكلتك. بسرية التعامل على خدمتك يجب
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اخلدمة إدارة 8 القاعدة

جيدة بطريقة اخلدمة إدارة

اجتماعاً. اخلدمة فريق عمل  يعقد
أفضل. خدمة تقدمي كيفية يناقشون

جيدة. بصورة وإدارته العمل تنظيم خدمتك على يتعنيّ
خدمتك أن... ينبغي على

معك للتعامل وأفضلها الوسائل بأحدث دراية على تكون ■

استخدام  لها أفضل االسترالية احلكومة متويل تستخدم ■

اخلدمة حتسني تستمرفي ■

الوسائل بأفضل إلدارة اخلدمة عمل خطة تضع ■

ذلك. رغبت في إذا العمل خطة إطالعك على ■

ي متلقّ رأي وإلى رأيك إلى تستمع أن خدمتك على ينبغي
اآلخرين. اخلدمة

أفضل. خدمة لتقدمي برأيك تأخذ أن عليها وينبغي
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العمل شروط 9 القاعدة

العمل وشروط باألجر املساواة حقك في

أجرعادل. على بِن يحصل القبض، يوم في

نفسها التي العمل املعاقون على حقوق يحصل أن ينبغي
اآلخرون. عليها يحصل

شخص أي مثل متاماً بشروط عمل عادلة، احلق في التمتع لك
غيرمعاق.

العمل؟ شروط هي ما
مثل... أموراً العمل شروط تتضمن

األجر  املدفوعة األجازات ■ األجور   ■
واألمان. السالمة ■ املرضية  األجازات ■

توضيح... خدمتك على يجب جديداً، عمالً تبدأ عندما
بك اخلاصة العمل شروط ■

حساب أجرك كيف يتم ■

عند حقوقك عن مبدافع أو يؤازرك بشخص االستعانة ميكنك
التحدث إلى خدمتك.

آخر كتيّب في العادلة األجور حول على املزيد الع ميكنك االطّ
Fact Sheet: Award Based Wages

الصناعية) القرارات على بناءً األجور معلومات: (نشرة

?
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اخلدمة ي ملتلقّ واملساندة التدريب 10 القاعدة

املناسبة لعملك املهارات تعلّم

من وجينا مهارات جديدة مايك بتعليم لي  يقوم
البستنة. في عملهما أجل

إليجاد الالزمة املهارات واملساندة اكتساب اجليد التدريب يعني
ترغبه. الذي العمل

لك... الالزم تقدمي التدريب خدمتك يجب على
سيستهويك العمل الذي إليجاد ■

بالعمل لالحتفاظ ■

اجلديدة باألعمال القيام كيفية لتعلّم ■

مهاراتك. لتحديث ■
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العاملني وتوظيفهم وتدريبهم اختيار 11 القاعدة

بأفضل الطرق دراية على موظفني اختيار
ملساعدتك

نيك. التي يفضلها الوظائف عن كثيرة لديها معلومات جسنتِ

خدمتك... على ينبغي
ملساعدتك يحتاجها املوظفون املهارات التي معرفة ■

ملساعدتك املوظفني املناسبني إيجاد ■

ملهاراتهم. حتديث املوظفني احلرص على ■
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واحلريات اإلنسان حقوق إلى عدم اإلساءة 12 القاعدة

واالحترام الشعورباألمان

العمل في جون من زميل اخلدمة في املوظف  يطلب دان
يكفّ عن إغاظته. أن

حقوقك... عن تدافع أن خدمتك على يجب
العمل في ■

أثناء تدريبك ■

أن... على اخلدمة موظفو يحرص أن يجب
ال يؤذيك أحد ■

ترفضها بطريقة أحد إليك يتحدث ال ■

إعاقتك بسبب أحد منك يسخر ال ■

يبذلوا أن موظفيها على يجب خدمتك، من املساعدة طلبت إذا
ملساعدتك. وسعهم في ما
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اخلدمة1 على الناساحلصول جميع بني املساواة

اخلدمة2 على املساعدةاحلصول على احلصول
لك املناسبة

اخلدمة3 على رأيكاحلصول التعبير عن

وسريّة4 والكرامة اخلصوصية
خصوصيتكاملعلومات احترام

اجملتمعاملشاركة واالندماج5 املشاركة في

قيمة6 ذات اجملتمعمكانة في بأهمية التمتع

ماالشكاوىوالنزاعات7 لشكوى اخلدمة معاجلة
صحيح بأسلوب

جيدةإدارة اخلدمة8 بطريقة اخلدمة إدارة

العمل9 في املساواة باألجرشروط حقك
وشروط العمل

ي10 واملساندة ملتلقّ التدريب
اخلدمة

املناسبة املهارات تعلّم
لعملك

العاملنيوتوظيفهم11 اختيار
وتدريبهم

على دراية موظفني اختيار
ملساعدتك الطرق بأفضل

حقوق12 إلى اإلساءة عدم
واالحتراماإلنسان واحلريات الشعورباألمان

دليلكالسريع للقواعد اإلثنتي عشرة
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بــ اتصل االجنليزية، تتحدث ال كنت إذا
131 450 الرقم على (TIS) الهاتفية الترجمة خدمة

بـ الكتاب، اتصل هذا لفهم مساعدة حتتاج كنت إذا
(Consumer Training and Support Agency) ومساندته املستهلك تدريب هيئة

02 4923 7419  ACT و NSW

03 9254 3433   VIC

08 8212 7771   SA
08 9385 6666   WA

07 5499 9422   NT و QLD

03 6228 0787   TAS

املساعدة على احلصول وسائل

إليك يسيء شخص هناك كان إذا
اتصل بـ عملك، أو في خدمتك

 Disability Services Abuse and Neglect
معاملة املباشر لشؤون إساءة Hotline (اخلط

لهم) للمعاقني وإهمالها اإلعاقة خدمات
مساءً، الثامنة إلى صباحاً الثامنة  من

على الرقم في األسبوع، أيام 7

 1800 880 052 
مكاملة مجانية

 1800 301 130 
مجانية) (مكاملة TTY للصم الكاتبة املبرقة

1800 555 677 
NRS – National Relay Service 

املكاملات) الوطنية لتوصيل (اخلدمة
02 9318 1372 

فاكس

لديك كانت  إذا
بـ اتصل شكوى،

 CRRS - Complaint
 Resolution and Referrals

حل الشكاوى  Service (خدمة
الرقم) على واإلحاالت

 1800 880 052 
مكاملة مجانية

 1800 301 130 
 TTY للصم الكاتبة املبرقة

(مكاملة مجانية)
1800 555 677 

 NRS – National Relay
(اخلدمة الوطنية  Service

املكاملات) لتوصيل
02 9318 1372 

فاكس  

FaCS1437.0401


