
IDRS هي خدمة مجانية ملناصرة 
 أصحاب اإلعاقات ومركز قانوين مجتمعي 

- نساعد على تعزيز حقوقك وحمايتها.

 توعية وبرامج جماعية ودعم 
من األقران 

من نقاط االختالف الفريدة وأسباب القوة لربامجنا 
اخلاصة بالتوعية وبرامج الدعم الجماعية ومن األقران 

أّن فريًقا من مسؤويل توعية ذوي إعاقات وبدون 
إعاقات يشاركون يف تصميم وإدارة هذه الربامج.

يتّم تصميم وإدارة برامج التوعية والربامج الجماعية 
ملجموعة متنّوعة من املشاركني منهم ما يلي:

• أصحاب اإلعاقات الذهنية
• أفراد العائلة وغريهم من مقّدمي الدعم

• املحامون
• املوظفون العاملون يف ميدان اإلعاقة والعدالة.

اتصل بنا للحصول على مزيد من املعلومات. 
 وباإلضافة إىل ذلك، فإن IDRS تقّدم التدريب 

يف مكاتب الزبون لقاء رسم ويكون مصّمًما لتلبية 
 االحتياجات اخلاصة مبنظمتك. 

اتصل بنا لطلب تسعرية.

NDIS دعم طلبات االستئناف اخلاصة بـ
يقّدم فريقنا معلومات وإرشادات بشأن القرارات 

.)NDIS( امُلّتخذة مبوجب النظام الوطين لتأمني اإلعاقة
ونساعد األشخاص الذين ال يرضون بقرارات الوكالة 

.)NDIA( الوطنية لتأمني اإلعاقة
كما نقّدم املساعدة والدعم لألشخاص الذين يريدون 

أن يطلبوا من هيئة االستئنافات اإلدارية مراجعة 
 .NDIA قرارات

اتصل بنا للتحّدث عن مشكلتك.

 املساعدة القانونية متوّفرة من االثنني إىل 
 الجمعة من الساعة 9 صباًحا إىل 5 بعد الظهر

 على الرقم 0144 9318 (02)

فريق املساعدة يف ميدان العدالة موجود 
 للمساعدة 7 أيام يف األسبوع من الساعة 9 صباًحا 

إىل 10 مساًء على الرقم 908 665 1300

ص ب 3347، ردفرن نيو ساوث ويلز 2016

 اهلاتف: 0144 9318 02 • 908 665 1300
 الفاكس: 2887 9318 02 

info@idrs.org.au :الربيد اإللكرتوين

www.idrs.org.au :املوقع اإللكرتوين

1300 665 908 • (02) 9318 0144
 www.idrs.org.au

هل ترغب يف التطّوع لدى IDRS؟
ُزر موقعنا اإللكرتوين أو اتصل بنا للحصول على مزيد من املعلومات.

تتلّقى IDRS التمويل من:
دائرة العائلة وخدمات املجتمع يف نيو ساوث ويلز، ودائرة اخلدمات االجتماعية يف الكمنولث، 

وبرنامج متويل املراكز القانونية املجتمعية عرب هيئة املساعدة القانونية يف نيو ساوث ويلز.

عدالة  احرتام  مثابرة
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 نقدم املساعدة القانونية، واملساندة يف 
 ميدان العدالة، وطلبات االستئناف املتعلقة 

 بـ NDIS، والتدريب - وهي خدمة مجانية 
 لألشخاص الذين لديهم إعاقة ذهنية يف 

نيو ساوث ويلز.

 يعمل فريقنا جنًبا إىل جنب مع األشخاص الذين 
 لديهم إعاقة ذهنية ويحتاجون إىل مساعدة 

 يف مشاكل قانونية أو إىل دعم يف التعامل 
مع النظام القانوين.

املساعدة القانونية
يقدم محامونا املساعدة يف مشاكل قانونية منها ما يلي: 

• AVOs )أوامر الحماية من العنف املُحتمل حدوثه(
• قضايا الرعاية والحماية

• حقوق املستهلك
• الشكاوى املتعلقة باخلدمات وعقود اخلدمات

• التسليف
• القضايا الجنائية

• الَدين
• التمييز

• التوظيف
• الغرامات

• الوصاية واإلدارة املالية
• الوصايا وحصر اإلرث والتخطيط املستقبلي.

دعم لوالدي األشخاص الذين 
لديهم إعاقة ذهنية – قضايا 

الرعاية والحماية
يساعد مشروع الوالدين لدى IDRS أمهات وآباء 

األشخاص الذين لديهم إعاقة ذهنية مّمن مّت سحب 
أطفاهلم من رعايتهم أو مّمن ُيحتَمل سحب أطفاهلم 

منهم. ميكن لفريقنا أن يساعدك يف ما يلي:
 •  املساعدة القانونية ومسك امللفات 

  ومتثيل األشخاص يف املحكمة
•  املناصرة واملساندة غري القانونية

•  حضور شخص داعم إىل محكمة العائلة.

الدعم يف ميدان العدالة
يساعد الداعمون الذين يعملون لدينا املتهمني وضحايا 

الجرائم والشهود يف:
• خمافر الشرطة

• املحاكم
• مكاتب املحامني.

 يعين تقدمي الدعم أننا سنّتخذ ترتيبات لكي يقابلك 
أحد متطّوعينا املدّربني يف خمفر الشرطة أو املحكمة أو 
مكتب املحامي. سيقوم الداعم مبساعدتك على ما يلي:

• فهم حقوقك وممارستها
• الحصول على املشورة القانونية وفهمها

• إثارة موضوع االحتياجات الفردية
• فهم النتائج والظروف واملضاعفات.
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