
  

   
   

 ةدایع لىإ باھذلا
 حاقل يقلتل میتطع

 19-دفیوك

Arabic | ةيعربلا



       

       
    

       
         

     

 .19-دیفوك حاقل يقلتل میعطتلا ةدایع ىلإ بھاذ انأ
 .فقط 19-دیفوك دض میعطتلل ةمخصص تادایعلا هذھ

 .يعارذ يف )ةنحق( ةسطوابهؤاعطإمتيءوادوھ 19-یدفوكحقال
 .19-دیفوك ىودع رشنو طاقتلا نم سانلا عنم ىلع كلذ دعاسیس

 .19-دیفوك ببسب دديشلا ءایعإلا نم سانلا ةايقوً اأيض هنكمي
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 .مياماأل لدخملا دنع ةضرممب قيتلأس
 .عدوم َّيلد نكا اذإ ما نوفظوملا ينلسأیس

 .كلذ دعب هلعفأ نأ بيج امب ينبرونیخس
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 دجومولا QR ةعيرسلا ةباجتسالا زمر دامختساب لوصولا لیجستب ينفقراي يذلا غلابلا صخشلا وميق نأ بجي
 .هفتاھ لىع

 .يتفاھ مقرو يمسا بتكي وأ
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 .ةدديج ةمامك ءادرتا ينم بلطُیس ،ةمامك يدرتأ تنك اذإ
 .ًاضيأ هتمامك رییغتب ينفقراي يذلا غلابلا صخشلا ومیقس
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 .ىنبملا لخدأ امدنع نيدیلا معقم دامختسا ىلإ جاتحأ دق
 .يب اصلخا نديیلا مقعم مادتخاس اًضأي يننكمي
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 .يترراحةجردنمنوظفوملاقحقتيدق
 .اًضأي غلابلا صشخلا ةراحر ةجرد نوفحصي دق
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 . رتنواكلا ىلإ ينفقراي يذلا غلابلا صخشلاو انأ بھذأس
 . فظوملا عم تراامتسالا ةئبعتب ينفقراي يذلا غلابلا صخشلا ومیقس

 . كلذ دعب هب مایقلا بيج امب فظوملا يبرنیخس
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 . ةفرغلا ىلإ باھذلل ةضرمملا ينھجوت فوس
 . ةياغلل ةعطاس ءواضألا تناك ذاإ ةعبق وأ ةیسمش تراانظ ءداترا يننكمي

 . غلابلا صخشلا ينفقراي فوس
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 .ينفقراي يذلا غلابلا صخشلا رجِح ىلع سولجلا يننكمي .ديرأ ثحی سوجللا يكننمي
 .رضألا ىلع سوللجا يننكمي أو .يسركلا ىعل سوجللا يكننمي
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 . ىیقسوملا ىلإ عامتسالا يننكمي . ويدیف عطقم ةداھشم نينكمي
 . اھناضحتاويمیتدببعللايكننمي
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. ينفقراي يذلا غلابلا صخشلا ىلع يتحص نع ةلئسألا ضعب ةضرمملا حرتط فوس      
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 .يمك عفر وأ يترتس علخ ةضرمملا ينم بلتطس
 .ئطاحلا ىلع ام ءيش ىلإ وأ اًدیعب رنظأ نأ يننكمي ة،نحقلا نأشب قللقاب ترعش ذاإ

 .ينفقراي يذلا غلابلا صخشلا يننئميط نأ نكمي
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 . يعارذ ىلع ةینطق ةكر أو / وةصقلةضرمملاعضتس ة،نحقلاذخأدعب
 . يمك لزانإ وأ ي،ترتس ءداترا ةداعإ يننكمي ا،ھدعب
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 . لزمنلل اھذخأل ايادھ ةقیبح يطینعست ةضرمملا
 . حالقلا ةنحق دعب هعقوت نكمي ام لوح تامولعم ةقرو ينفقراي يذلا غلابلا صخشلل ةضرمملا يعطتس
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 . ةیققد 15 مدةلنكاملاكلذيفىقبسأ

 . ةنحقلاذخأدعب ذاھثدحي

 . هتفاھ ىلع هبنملا بطضي نأ ينفقراي يذلا غلابلا صخشلل نكمي

 .رظاتنالاءناثأ fidget ةبعل دامختسوا ويدیف عمقط ةدھاشمو ىیقسوملا ىلإ عامتسالا يننكمي

. ايداھلا ةبیحق يف ءایشألاب بعلأ نأ يننكمي
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 .ةلئسألا ضعب ةضرمملا َّيلع حرتطس ة،یققد 15 ـلا يھتنت امدعن
 .ينع ةباینلاب ةضرمملا ىلإ ثدحتلاب وھ وميقو ينفقراي يذلا غلابلا صخشلا رابخإ ت،درأ ذاإ ي،ننكمي
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. معیطلتاةداعی ةرداغميكننمي،نآلا    
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 National Disability Services و Amaze جاتنإ

Amaze 

1600 9657 03 : تفاھ

www.amaze.org.au 

info@autismconnect.org.au نيروتكلإ ديبر :

 ةقاعإلل ةینطوال تامدخال
(National Disability Services) 

 4300 8341 03: تفاھ

www.nds.org.au 

 ndsvic@nds.org.au : نيروتكلإ ديبر

 نانتماو كرش
 نیغلبالاولفاألطبا ةصخا میعطتةدیاعلكيفنیفوظلماعیجم ىلإلوصومركشلا
 . دروملا ذاھ دداعإ في كراش يذلا قيرفلوا مھمعدل

(NDS)ةقعاإلل ةینوطلا ماتدخلاو Amaze ةطسواب عيامتجالا ىوتحملا ذاھ دداعإ ّمت
 . ياورتكف ةيالوب ناكسإلوا ةيرسألا ةلداعلا ةرئداو ايروتكف ةيالوب ةحصلا ةرزاو من معدب
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