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 قصة ھیفي 

متحرك.  واجهت هيفي �� متوسط الثالثينات من عمرها و�سكن �� مدينة صغ��ة مع طفل��ا.  �عرضت هيفي منذ عدة سنوات �حادث سيارة تركها مقعدة ع�� كر�ىي 

حيا��ما.  وساعد األطباء املعا�ج�ن لها هيفي ع�� تقديم طلب ناجح هيفي وطفل��ا �سبب ا�حادث سنوات صعبة للغاية اضطرا خاللها التكيف مع �غي��ات ك��ى ع�� 

)، فأصبحت تحصل �� العام�ن املاضي�ن ع�� مساعدة مالية لدفع ت�اليف خدمات الدعم والعالج ال�ي تحتاج إل��ا.  NDISلالش��اك �� برنامج تأم�ن اإلعاقة الوط�ي (

ال�ي توظفها لتوف�� موظفي الدعم لها لم �عد با�جودة ال�ي �عودت عل��ا.  فقد بدأ يأت��ا موظف دعم مختلف �ل  ولك��ا الحظت خالل الشهر�ن املاضي�ن بأن ا�خدمة 

 عدة أيام وكث�ً�ا ما �انوا يتأخرون �� مجي��م ولم �غ�� محاول��ا التحدث مع أي �خص �� الشركة �شأن مخاوفها من األمر شيئا. 

 خطوات المناصرة الذاتیة: 

   ثقة بالنفس والدعم ال�خ�ىي:االرتباط بال .١

ش��اك ��  و�� البداية ضايق الوضع هيفي كث�ً�ا وأحست أ��ا ال �ستطيع عمل أي �ىيء إزاءه، ولك��ا تذكرت �عد ذلك ما قيل لها عندما تقدمت بطلب اال 

NDIS  وهو أن ا�حصول ع�� خطة  ،NDIS  ا أن تحتج إذا لم �سر األمور كما  وخدمات دعم من املف��ض أن يجعل حيا��ا أسهل وليس أصعب، وأن عل��

وقد �جع��ا  يجب.   كما ناقشت هيفي الوضع أيضا مع جار��ا ال�ي �عت��ها صديقة جيدة لها وال�ي ساعد��ا ع�� إيجاد حلول ألوضاع صعبة �� املا�ىي.    

 جار��ا ع�� رفع ش�وى �شأن ما يضايقها بدال من مجرد اإلحساس بالضيق والتوتر �شأ��ا. 

 

    د احتياجاتك ورغباتك:تحدي .٢

اعد��ا حددت هيفي أ��ا بحاجة إ�� التحدث مع أحد املسؤول�ن عن موظفي الدعم �� ا�خدمة وليس مع موظفة االستقبال ال�ي لم تظهر أية رغبة �� مس

 عندما حاولت هيفي لفت نظرها إ�� ما تواجهھ من مشا�ل.   

   

  دراسة طرق املناصرة الذاتية: .٣

 موقع ا�خدمة ع�� اإلن��نت ع�� اسم مدير ا�خدمة وتفاصيل االتصال بھ.    تمكنت هيفي بمساعدة جار��ا من العثور ع��

 

   توضيح حقوقك: .٤

بتأ�ي، مما ساعد هيفي ع�� الشعور باملز�د من الثقة فيما لها من حقوق عند   NDISكما قامت هيفي مع جار��ا بقراءة �عض املعلومات املتاحة ع�� موقع  

 حصولها ع�� خدمات. 

 

   وضع ا�خطة:  .٥

قة �انت �علم أن  ناء تبادل ا�حديث مع جار��ا قررت هيفي أن تكتب رسالة إلك��ونية إ�� املدير،  وأل��ا ال زالت تجد صعو�ة �� التحدث باإلنجل��ية بطالأث

   إرسال رسالة بر�د إلك��ونية قامت بتحض��ها مسبًقا سي�ون أسهل لها من ا�حديث، كما وسيع�ي أن لها �جل لتعاملها مع املدير.

 

   تواصل مع غ��ك بوضوح واح��ام: .٦

�� حدوثھ من  كتبت هيفي �عد ذلك رسالة إلك��ونية موجزة إ�� مدير ا�خدمة، ذكرت ف��ا ما يقلقها وما قامت بھ من محاوالت ملعا�جة املوقف، وما تأمل  

 تواصلها معھ. 
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   التوثيق واملتا�عة: .٧

، وح�ى يتم  اختارت هيفي أن تقوم ب�افة االتصاالت مع ا�خدمة ع�� ال��يد اإللك��و�ي، بحيث تتمكن من التفك�� �عمق فيما تقولھ وطر�قة �عب��ها عنھ

ة ما كتبتھ هيفي والتأكد توثيق �ل �ىيء بدقة.  ونظًرا ألن اإلنجل��ية �� لغة هيفي الثانية ، فإ��ا �ستمد ثق��ا من مساعدة جار��ا وتقضي��ا الوقت ملراجع

 من �حتھ.  

 

   النتیجة: 

ن �� فر�ق الدعم مرضوا ��  تلقت هيفي رًدا من مدير ا�خدمة ع�� ال��يد اإللك��و�ي �عتذر فيھ عن التسبب �� املشكالت ال�ي واجه��ا،  و�قر بأن العديد من العامل�

وأخ��ها املدير بأنھ قام بتعي�ن موظف�ن دعم إضافي�ن للتعامل مع هذا الوضع وأنھ �عمل مع  الف��ة األخ��ة مما جعل من الصعب تقديم خدمة منتظمة لعمالئھ.   

دير من هيفي أن تتواصل معھ  الفر�ق ع�� حل قضايا االنتظام �� العمل والوصول إ�� العميل �� الوقت ا�حدد، وذلك لضمان عدم تأثر العمالء تأث�ً�ا سلبيا.   طلب امل

 تحسن �� ا�خدمة ال�ي تتحصل عل��ا خالل األسبوع�ن التالي�ن.   أي  ترمرة أخرى إن لم 

إذا لقت ھذه القصة صدى في نفسك وألھمتك لبدء رحلتك الخاصة في المناصرة الذاتیة، فیرجى االطالع على  
 صفحة موارد المناصرة الذاتیة وتفاصیل االتصال لمساعدتك على البدء.
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