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 هیویداستان 
 

سال دارد و با دختر ُخردش در شهر کوچکی زندگی می کند.  ۳۵( خانمی است که حدود Heviهیوی )

ماند. به این )چوکی چرخدار( ر مجروح شد و در ویل َچیر تچند سال پیش هیوی در یک تصادف با مو

را  مهمی تغییرات شدند کهطی کردند، و مجبور را چند سال با مشکالت بسیار خاطر هیوی و دخترش 

ملی بیمه )طرح  NDISبا کمک متخصصان صحی خود، هیوی به . ترتتیب دهنددر زندگانی خود 

برای در مدت دوسال گذشته او کمک های مالی گرفته است که کرد و کامیاب شد.  تقاضا معلولین(

را تأدیه کند.  متأسفانه در طی چند  ضرورت دارد، مصارف آنهاخدمات حمایتی و معالجوی که گرفتن 

او را انجام روزانه کارهای حمایتی آن خدماتی که گرفته بود تا ماه گذشته، هیوی متوجه شده است 

به خدمتش می متفاوتی کارمند حمایتی نیست. هر چند روز یک  قبالً بود،آن طوری که بدهند، بخوبی 

هایش، نگرانی او برای صحبت کردن با شخصی درمورد های ش ش، و کو، اغلب ناوقت می آیندآید

 وضعیت او را بهتر نکرده است.

 

 از خود: حمایتاقدامات برای 

 :در تماس شوید بخود و حمایت شخصی اعتمادبا  .۱

اینکه هیوی در ابتدا احساس عاجز بودن و و جگرخونی در مورد وضعیت خود پس از 

تقاضا کرده است. قرار بود که  NDISآورد که چرا برای مجموعه  شمی کرد، به یاد

زندگی اش بهتر شود و نه سخت تر، پس اگر کارهایش  تااین مجموعه به او کمک کند 

از خود دفاع کند. همچنین هیوی وضعیت خود را با همسایه باید  ،بخوبی انجام نمی شود

اش درمیان می گذارد. همسایه اش دوست خوبی است و قبالً به او کمک کرده که بفهمد 

های نگرانی چطور با وضعیت های سخت مقابله کند. دوست او تشویقش می کند که 

سترس خود اعتنا خود را با مسئولین در میان بگذارد و به احساسات جگرخونی و ا  

 نکند.

 :معین کنیدضروریات ها و خواسته های خود را  .۲

مدیریت و مسؤلیت هیوی می فهمد که درمورد ضرورت های خود باید با شخصی که 

که  ،مراجعینتلفونی و نه با جوابگوی  ،صحبت کند به عهده دارد،فین حمایت را ظمو

 هروقت هیوی قبالً کوشش کرده ورخطایی های خود را عنوان کند، کمکی نکرده. 

 :تحقیق کنیداز خود را  حمایتراه های  .۳

با کمک همسایه اش، هیوی معلومات را در ویبسایت سرویس پیدا می کند، اینکه مدیر 

 . مسئول کیست ، از جمله جزییات در تماس شدن با او

 خود را مشخص کنید:حقوق و اختیارات  .۴

 بعضی معلومات را در ویبسایت  وهیوی و همسایه اش همچنین وقت صرف می کنند 

NDIS وقتی با سرویس در تماس می شود، که این به هیوی کمک می کند  .می خوانند

 درمورد حقوق و اختیاراتش بیشتر احساس اطمینان کند. 
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 یک پالن درست کنید: .۵

م می گیرد یک ایمیل به مدیر مسئول یبا دوستش، تصمهیوی در ضمن صحبت کردن 

حساس می کند که هنوز مکالمه به لسان انگلیسی برایش طاقت فرسا انوشته کند. او 

. کارش را ساده تر می کند ،است، بنابراین او می داند ایمیلی که از قبل تیار کرده است

خود با مدیر مسئول خواهد که او سابقه کتبی از تماس  معنای این را دارداین همچنین 

 داشت. 

 ید:رابطه برقرارکنواضح و با احترام  .۶

ورخطایی های خود یک ایمیل مختصر برای مدیر مسئول نوشته می کند، بعداً هیوی 

را مشخص می کند، کوشش های قبلی اش برای بهتر کردن وضعیت خود، و نتیجه ای 

 که امیدوار به آن است را توضیح می دهد. 

 ارتباط پی گیریمحافظه مدارک و  .۷

به این ترتیب چون رف توسط ایمیل رابطه برقرار کند، هیوی تصمیم می گیرد که ص  

بگوید و را که کدام چیزی  در فکر استمی شوند . هیوی بسیار  حفظهمه مدارک 

 ، هیوی احساس اطمینان بیشتری چطور بگوید. چون انگلیسی لسان دوم او می باشد

آنچه نوشته کرده، خاطر جمع می  نمودن همسایه او کمکش کند، و با مرورکه  می کند

 شود که کدام چیزی که همسایه اش نوشته کرده صحیح است.

 

 :نتیجه ارتباط

هیوی در جوابش، ایمیلی از مدیر مسئول سرویس بدستش می رسد که از مشکالتی که او داشته 

 ،کارمندان حمایتیاست عذرخواهی می کند. او اقرار می کند که اخیراً بسیاری از گروپ 

مریض بوده اند و این موضوع، در تأمین کردن خدمات منظم، مشکل ساز بوده است. او احوال 

تا این مشکالت برطرف  ،است کردهکار مصروف به موظفین اضافی را  ،ی دهد که مؤسسهم

و کارمندان تداوم از  است تا شوند. او نوشته کرده که با گروپ خود مصروف به اصالح امور

به مشتریان آنها، اثرات منفی نداشته و به این ترتیب شود. نها اطمینان حاصل سر موقع آمدن آ

خدماتی که وضعیت اگر دید در طی دو هفته آتی، ی خواهد که باشد.  مدیر مسئول از هیوی م

 شوددوباره با او درتماس به او می دهند، بهتر نشده، 

راه و به شما الهام داده که طرفداری از خود را  است آشنای شما آواز به گوشاگر این داستان 

شروع ، لطفاً ورقه مربوط به منابع و مشخصات در تماس شدن ما را ببینید، تا برای اندازی کنید

 کمک کند.را شما اقدامات، کردن 

mailto:reception@tascnational.org.au

