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 روابط سريعة لموارد عن المناصرة الذاتية

 

 * يُرجى المالحظة أّن الروابط السريعة التالية ليست كلها متاحة بلغات أخرى.

 

 خدمات الترجمة الخطية والفورية:

  :خدمة الحكومة األسترالية للترجمة الخطية والفورية( خدمة الترجمة الخطية والشفهيةTIS National) 

 

 (:NDISالمناصرة الذاتية التابعة لبرنامج تأمين اإلعاقة الوطني )

  :خيارات اللغات األخرى( بلغتك | مفوضية برنامج تأمين اإلعاقة الوطني لضمان الجودة والحمايةndiscommission.gov.au) 

 ( موقع برنامج تأمين اإلعاقة الوطنيNDIS :) برنامج تأمين( اإلعاقة الوطنيNDIS) 

 ( تفاصيل االتصال ببرنامج تأمين اإلعاقة الوطنيNDIS :) | االتصالNDIS 

  :التعليقات والشكاوى | خيارات تقديم التعليقات لبرنامج تأمين اإلعاقة الوطنيNDIS 

 ( حقوق المشاركين في برنامج تأمين اإلعاقة الوطنيNDIS :) 

o حقوق المشاركين | مفوضية ( برنامج تأمين اإلعاقة الوطني لضمان الجودة والحمايةndiscommission.gov.au) 

o  أمبارو لحشد التأييد -برنامج تأمين اإلعاقة الوطني وحقوق المشاركين 

 أهلية االشتراك في برنامج تأمين اإلعاقة الوط( نيNDIS :) | هل أنا مؤهلNDIS 

 

 المناصرة الذاتية في مجال الصحة العقلية:

  :موارد مترجمة عن الصحة العقلية | وزارة الصحة في كوينزالندخيارات اللغات األخرى 

  :معلومات من وزارة الصحة في كوينزالند عن حقوق المرضى 

o  وزارة الصحة في كوينزالند 2016حقوق ودعم المرضى بموجب قانون الصحة العقلية لعام | 

o  ملخص لحقوقك على قناةVimeo 

  :معلومات عن مستشاري حقوق المرضى المستقلين 

o  نشرة معلومات - 2016ام قانون الصحة العقلية لع -المستشارون المستقلون لحقوق المرضى 

o  مستشار حقوق المرضى على قناةVimeo: 

o االتصال بمستشار حقوق المرضى المستقل | وزارة الصحة في كوينزالند 
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https://www.ndiscommission.gov.au/resources/your-language
https://www.ndis.gov.au/
https://www.ndis.gov.au/contact
https://www.ndis.gov.au/contact/feedback-and-complaints
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/right-participants
https://www.amparo.org.au/ndis-and-participants-rights/
https://www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/am-i-eligible
https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/clinical-staff/mental-health/act/resources/translated
https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/clinical-staff/mental-health/act/resources/translated
https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/clinical-staff/mental-health/act/topics/patient-rights
https://vimeo.com/showcase/5310428/video/278416005
https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0023/444920/role-of-ipras-fact.pdf
https://vimeo.com/showcase/5310428/video/278416029
https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/clinical-staff/mental-health/act/key-mental-health-contacts/contact-an-independent-patient-rights-adviser
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 :االستئجارالمناصرة الذاتية في مجال 

  :موقع سلطة اإليجارات السكنية في حكومة والية كوينزالند( االستئجار | سلطة اإليجارات السكنيةrta.qld.gov.au) 

  :موقع وزارة اإلسكان( المنازل واإلسكان | حكومة والية كوينزالندwww.qld.gov.au) 

  :وزارة المجتمعات المحلية واإلسكان واالقتصاد الرقمي  تواإلطرائياالشكاوى تفاصيل االتصال بوزارة اإلسكان |

(chde.qld.gov.au) 

 

 المناصرة الذاتية لكبار السن:

  :خيارات اللغات األخرى( اللغات األخرى | حكومة والية كوينزالندwww.qld.gov.au) 

  :إساءة معاملة المسنين | كبار السن | حكومة والية كوينزالند معلومات من موقع حكومة والية كوينزالند عن إساءة معاملة المسنين

(www.qld.gov.au) 

  :خط مساعدة ضحايا إساءة معاملة المسنين( تعزيز حق كل المسنين في الحياة الخالية من إساءة المعاملةeapu.com.au) 

 ر السن: الخدمات الحقوقية لكبا( الخدمات الحقوقية | كبار السن | حكومة والية كوينزالندwww.qld.gov.au) 

  :خدمات دعم كبار السن( خدمات الدعم | كبار السن | حكومة والية كوينزالندwww.qld.gov.au) 

 :خط استفسارات كبار السن 

o عن خط استفسارات كبار السن :لمحة  
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https://www.qld.gov.au/seniors/safety-protection/discrimination-abuse/elder-abuse/support-services
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