روابط سريعة لموارد عن المناصرة الذاتية
* يُرجى المالحظة ّ
أن الروابط السريعة التالية ليست كلها متاحة بلغات أخرى.

خدمات الترجمة الخطية والفورية:


خدمة الحكومة األسترالية للترجمة الخطية والفورية :خدمة الترجمة الخطية والشفهية ()TIS National

المناصرة الذاتية التابعة لبرنامج تأمين اإلعاقة الوطني (:)NDIS








خيارات اللغات األخرى :بلغتك | مفوضية برنامج تأمين اإلعاقة الوطني لضمان الجودة والحماية ()ndiscommission.gov.au
موقع برنامج تأمين اإلعاقة الوطني ( :)NDISبرنامج تأمين اإلعاقة الوطني ()NDIS
تفاصيل االتصال ببرنامج تأمين اإلعاقة الوطني ( :)NDISاالتصال | NDIS
خيارات تقديم التعليقات لبرنامج تأمين اإلعاقة الوطني :التعليقات والشكاوى | NDIS
حقوق المشاركين في برنامج تأمين اإلعاقة الوطني (:)NDIS
 oحقوق المشاركين | مفوضية برنامج تأمين اإلعاقة الوطني لضمان الجودة والحماية ()ndiscommission.gov.au
 oبرنامج تأمين اإلعاقة الوطني وحقوق المشاركين  -أمبارو لحشد التأييد
أهلية االشتراك في برنامج تأمين اإلعاقة الوطني ( :)NDISهل أنا مؤهل | NDIS

المناصرة الذاتية في مجال الصحة العقلية:





خيارات اللغات األخرى :موارد مترجمة عن الصحة العقلية | وزارة الصحة في كوينزالند
معلومات من وزارة الصحة في كوينزالند عن حقوق المرضى:
 oحقوق ودعم المرضى بموجب قانون الصحة العقلية لعام  | 2016وزارة الصحة في كوينزالند
 oملخص لحقوقك على قناة Vimeo
معلومات عن مستشاري حقوق المرضى المستقلين:
 oالمستشارون المستقلون لحقوق المرضى  -قانون الصحة العقلية لعام  - 2016نشرة معلومات
 oمستشار حقوق المرضى على قناة :Vimeo
 oاالتصال بمستشار حقوق المرضى المستقل | وزارة الصحة في كوينزالند

07 4616 9700

www.tascnational.org.au

reception@tascnational.org.au

المناصرة الذاتية في مجال االستئجار:




موقع سلطة اإليجارات السكنية في حكومة والية كوينزالند :االستئجار | سلطة اإليجارات السكنية ()rta.qld.gov.au
موقع وزارة اإلسكان :المنازل واإلسكان | حكومة والية كوينزالند ()www.qld.gov.au
تفاصيل االتصال بوزارة اإلسكان :الشكاوى واإلطرائيات | وزارة المجتمعات المحلية واإلسكان واالقتصاد الرقمي
()chde.qld.gov.au

المناصرة الذاتية لكبار السن:







خيارات اللغات األخرى :اللغات األخرى | حكومة والية كوينزالند ()www.qld.gov.au
معلومات من موقع حكومة والية كوينزالند عن إساءة معاملة المسنين :إساءة معاملة المسنين | كبار السن | حكومة والية كوينزالند
()www.qld.gov.au
خط مساعدة ضحايا إساءة معاملة المسنين :تعزيز حق كل المسنين في الحياة الخالية من إساءة المعاملة ()eapu.com.au
الخدمات الحقوقية لكبار السن :الخدمات الحقوقية | كبار السن | حكومة والية كوينزالند ()www.qld.gov.au
خدمات دعم كبار السن :خدمات الدعم | كبار السن | حكومة والية كوينزالند ()www.qld.gov.au
خط استفسارات كبار السن:
 oلمحة :عن خط استفسارات كبار السن

07 4616 9700

www.tascnational.org.au

reception@tascnational.org.au

