د کرونا ویروس (کووید :)19-د معلولیت لرونکیو
خلکو مالتړ
د معلولیت لپاره دروازه
د معلولیت دروازي )(Disability Gateway

د معلولیت لرونکو خلکو لپاره مالومات او راجع کول

چمتو کوي څوک چې د کورونا ویروس له امله مرستې ته اړتیا لري .دا کولی شي له کورنیو ،ساتونکیو
او مالتړي کارکوونکیو سره هم مرسته وکړي.

تاسو کولی شئ د معلولیت له دروازې سره په 643 787

 1800اړیکه ونیسئ.

د معلولیت دروازه د دوشنبه تر جمعې پورې د سهار له  8بجو څخه تر ماښام  8بجو پورې شتون لري.
دا د رخصتیو یا ملي عامه رخصتیو په ورځو کې شتون نلري.
که تاسو کاڼه یاست ،یا د اوریدلو یا خبرو

کولو ستونزه لري ،تاسو کولی شئ په 133 677

کې د

ریلي ملي خدمت ته زنګ ووهئ.
که تاسو په بله ژبې کې مالتړ ته اړتیا لرئ ،تاسو کولی شئ د ژباړونکي او ترجمانۍ ملي خدمت

(National

 )TISوکاروئ:

• د معلولیت دروازي ته په 1800 643 787
•  TISته په 131 450
1800 643 787

زنګ ووهي او د ترجمان غوښتنه وکړي ،او

زنګ ووهي او تري وغواړي چي د معلولیت دروازي سـره مو په

وصل کړي.
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ولي د معلولیت دروازي ته زنګ وهي؟
د معلولیت دروازي جوړه شوې چي تاسو وکولی شئ له یو چا سره خبرې وکړئ چې ستاسو په
اړتیاوو باندې پوهیږي.
که تاسو د کورونا ویروس په اړه د یوازیتوب ،مغشوشي یا اندیښنه احساس کوئ یا که تاسو غواړئ
په ځانګړو شرایطو چې معلولیت لرونکي خلکو اغیزه کوي خبري وکړئ ،موږ مرسته کولی شو .د
بیلګه په توګه ،که ستاسو د مالتړ کارکوونکي نه وي رارسیدلی ،ستاسو چمتو کونکي خدمات بند
کړي یا که تاسو لپاره د خواړو ،درمل یا نور اړین توکو ترالسه کول مشکل وي.
د معلولیت دروازه به تاسو ته دقیق او واضح شوي مالومات چمتو کړي ،او تاسو به داسې خدماتو ته
سره وصل کړي چې تاسو سره مرسته کولی شي ،لکه مشوره یا مدافع خدمات ،که تاسو وغواړئ.

د کورونا ویروس د السرسي وړ او ژباړل شوې سرچینې
د کورونا ویروس په اړه د السرسي سرچینې یو لړ لړۍ ،په ګډون د اسانه لوستلو او آزالن په

www.disabilitygateway.gov.au

کې شتون لري.

تاسو د کورونا ویروس په اړه په  63ژبو ژباړل شوي مالومات د کورنیو چارو وزارت په ویب پاڼه
کې موندلی شئ.

وروستي مالومات
په آسټرالیا کې د کورونا ویروس په اړه د وروستي روغتیايي او رسمي مشورې او تازه مالوماتو لپاره،
په ګدون د حکومت او ستاسو ایالت یا ساحې د ویروس د خپریدو کمولو لپاره کوم اقدامات ترسره
کوي ،د آسټرلیا دولت ویب پاڼه وګورئ.

څرنګه شکایت وکړو
د معلولیت لرونکي خلک حق لري د هغه خدماتو په اړه شکایت وکړي چې دوی یې ترالسه کوي .که
تاسو د خپل اوسني مالتړي یا خدماتو په اړه اندیښنه لرئ ،نو اړیکه نیولي شي د:
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•

د  NDISد کیفیت او خوندیتوب کمیسیون

) -Commissionکه تاسو د NDIS

(NDIS Quality and Safeguards

مالتړي یا خدماتو چې تاسو یې ترالسه کوئ ،د

کیفیت یا خوندیتوب په اړه اندیښنه لرئ

• د معلولینو د ملي بیمې اداره ((National Disability Insurance )NDIA
)) - Agency (NDIAکه تاسو د  NDISپالن یا NDIA
•

د ناوړه ګټه اخیستنې او غفلت ملي شمیره

)Hotline
•

(National Abuse and Neglect

 -د معلولیت لرونکو خلکو د ناوړه ګټه اخیستنې او غفلت راپور ورکولو لپاره

د شکایاتو حل او راجع کول

)Service

په اړه اندیښنه لرئ

(Complaints Resolution and Referral

 -که تاسو د هغه خدماتو په اړه اندیښنه لرئ چې تاسو یې د معلولیت د

استخدام خدماتو ( ،)DESآسټرالیایی معلولیت تصدۍ ( )ADEاو  /یا د معلولیت مدافع
خدماتو له الرې ترالسه کوئ

• د  DSSد شکایاتو الین )(DSS complaints line

 -که تاسو د کوم بل چمتو کونکي

په اړه اندیښنه لرئ چې د ټولنیزو خدماتو وزارت لخوا تمویل کیږي.

نور مالومات
د آسټرالیا حکومت د معلولیت لرونکو خلکو لپاره یو لړ خدمات او برنامې تمویلوي .د نورو مالوماتو یا دا

چي تاسي د کوم بل چا سره تاسي خبري کړلي شي www.disabilitygateway.gov.au
ته مراجعه وکړئ.
وروستي ځل تازه شوی فبروری.2021
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