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المعاش التقاعدي 
لدعم اإلعاقة

كيف يمكن لخدمة المساعدة 
القانونية في نيو ساوث ويلز 
 )Legal Aid NSW(

مساعدتك 

Disability Support Pension Arabic



توجد أربعة أشياء يتوجب عليك إثباتها  
للحصول على المعاش التقاعدي لدعم 

اإلعاقة، وهي:
أن تكون حالتك المرضية مزمنة      .1
كي تحصل على المعاش التقاعدي لدعم ذوي اإلعاقة،     
تحتاج إلى إثبات أنك تعاني من مرض مزمن. ويجب      
أن تكون حالتك المرضية قد تّم تشخيصها بالفعل.     
ويجب أن تكون قد استنفدت جميع سبل العالج المعقولة     

والموصى بها وأن تُثبِت أنّه من غير المحتمل أن تتحسن    
حالتك المرضية حتى مع العالج.  

وإذا كنت تعاني من مرض عقلي فال بد أن 
يكون لديك تشخيص من طبيب أمراض عقلية 

أو من طبيبك العام، وذلك بعد أن تعرض 
نفسك على طبيب نفسي ُمعالج. 

إذا بدأت العالج منذ فترة قصيرة، قد يكون من     
األفضل االستمرارعلى هذا العالج لبضعة أشهرعلى    
األقل قبل تقديم طلب للحصول على المعاش التقاعدي    

لدعم اإلعاقة.  

أن تمنحك حالتك المرضية 20     .2
نقطة على األقل  

إذا كانت حالتك المرضية مزمنة، يمكن أن تحصل من    
Centrelink على نقاط لهذه الحالة من خالل استخدام   
جداول خاصة باإلعاقات. سيقرر Centrelink عدد    

النقاط التي يمكنك الحصول عليها لكل حالة من حاالتك    
المرضية. ولكي تحصل على المعاش التقاعدي لدعم    
اإلعاقة فال بد أن تحصل على 20 نقطة على األقل.  



تتوفر الجداول الخاصة باإلعاقات على اإلنترنت عبر      
الموقع اإللكتروني:  

 

أن تكون غير قادر على العمل أو     .3
التدّرب مجدًدا  

يجب عليك إثبات أّن حالتك المرضية تمنعك مما يلي:  

العمل لمدة 15 ساعة في األسبوع على األقل 		● 	

حضور تدريب على وظيفة لم تعمل بها من قبل،   		● 	

   وذلك من خالل، على سبيل المثال، حضور  
دورة تعليمية أو تدريب ميداني.   

أن تكون قد أنهيت برنامج دعم   .4
قبل أن تطالب بالمعاش التقاعدي لدعم اإلعاقة، ال بد     

أن تكون قد أنهيت برنامًجا لمحاولة الحصول على وظيفة    
من خالل مزود للشبكات الوظيفية أو مزود خدمات     

توظيفية للمعاقين.  

وقد يشتمل برنامجك على البحث عن وظيفة أو الدراسة    
أو الحصول على خبرة مهنية أو برنامج إلعادة     

التأهيل.  

يتعيّن عليك، في العادة، االلتحاق بهذا البرنامج لمدة     
18 شهًرا في المجمل وذلك خالل السنوات الثالث التي     

تسبق المطالبة بالمعاش التقاعدي لدعم اإلعاقة. وال توجد    
سوى استثناءات محدودة جًدا لهذه القاعدة.  

.
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لسَت بحاجة لحضور برنامج الدعم إذا حصلت على    
20 نقطة أو أكثر بموجب جدول إعاقات واحد فقط.  

ما هي المعلومات التي يتعيّن عليك
تقديمها إلى Centrelink؟

تقرير من الطبيب العام المتابع لحالتك يتضمن قائمة    ●
بجميع حاالتك المرضية والعالجات التي خضعت لها  

تقارير من:  ●

أخصائيين 	›   

أطباء العالج الطبيعي   › 	

أخصائيين في األمراض النفسية   › 	

استشاريين في الطب النفسي    › 	

تقارير تشتمل على أشعة مقطعية وأشعة رنين    ●
مغناطيسي وأشعة سينية  

م هذه النشرة إلى طبيبك عندما تطلب منه أن يعطيك التقارير  قّدِ
الطبية الالزمة لمطالبتك بالمعاش التقاعدي لدعم اإلعاقة.

فمن شأن ذلك أن يساعد طبيبك على معرفة المعلومات التي 
.Centrelink يطلبها

ال تُحتَسب فترات اإلعفاء من حضور 
البرنامج من مدة ال 18 شهًرا الُمحّددة.  



ما الذي يُمكنك فعله إذا رفض 
Centrelink طلبك للحصول على 

المعاش التقاعدي لدعم اإلعاقة أو ألغاه؟
في حال اعتراضك على القرار، يمكنك التقدم بطعن إلى موظف 

مفوض بمراجعة القرارات في Centrelink. يمكنك إرسال 
خطاب أو بكل بساطة إخطار أحد موظفي Centrelink برغبتك 

بتقديم طعن.

وإذا ما أردت الطعن، فال بد أن تفعل ذلك في أسرع وقت ممكن. 
إذا لم تقدم الطعن خالل 13 أسبوًعا من تاريخ صدور قرار 

Centrelink، فسوف تفقد الحق في الحصول على المستحقات 
المتأخرة، حتى وإن ربحت الطعن.

هل تريد الحصول على مزيد من 
المساعدة؟ 

 LawAccess NSW اتصل بخط المساعدة للمعلومات القانونية
على الرقم 529 888 1300 للحصول على المعلومات والمشورة

بشأن أي مشكالت متعلقة بالمعاش التقاعدي لدعم اإلعاقة أو 
.Centrelink



 MNLA 60010

الهدف من هذا المنشور هو تقديم دليل إرشادي عام بشأن القانون. 
لذا ال ينبغي االعتماد عليه كمشورة قانونية، ونوصيك بالتحدث 

إلى محاٍم بخصوص حالتك الخاصة.

المعلومات المتاحة في هذا المنشور صحيحة في وقت الطباعة، 
ولكنها قد تخضع للتغيير. لمزيٍد من المعلومات، يُرجى االتصال 
بخط المساعدة للمعلومات القانونية LawAccess NSW على 

الرقم 529 888 1300.

This publication is available in Arabic, Dari/
Farsi, Chinese )Sim(, English, Tamil and 

Vietnamese.
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اطلب المنشورات عبر اإلنترنت من على الموقع اإللكتروني:

www.legalaid.nsw.gov.au/publications
تابعنا على مواقع التواصل االجتماعي:

هل تحتاج للمساعدة من أجل االتصال بنا؟

إذا كنت بحاجة لمترجم فوري، يُرجى االتصال 
بخدمة الترجمة التحريرية والترجمة الفورية 

)TIS National( على الرقم 450 131 )من 
9 صباًحا حتى 5 مساًء( وطلب التواصل مع

.LawAccess NSW

هل تواجه صعوبة في السمع أو النطق؟ 
إذا كنت تواجه صعوبة في السمع أو النطق، يُرجى 

االتصال بنا من خالل خدمة المرّحل الوطنية 
)NRS( على الرقم 677 133 وطلب التواصل مع 

LawAccess NSW أو قم بزيارة:
www.relayservice.gov.au 
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