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مستمری حمایت 
از معلولین

  Legal Aid NSW
چگونه می تواند به شما 

کمک کند 

Disability Support Pension Farsi



برای دریافت مستمری حمایت از معلولین 
 )Disability Support Pension, DSP(

باید چهار مورد را نشان دهید: 
وضعیت های پزشکی شما دائمی      .1

است  
برای دریافت DSP باید نشان دهید که وضعیت      

پزشکی شما دائمی است. تشخیص این وضعیت پزشکی  
باید قبالً صورت گرفته باشد. باید تمام درمان معقول     
صیه شده را انجام داده باشید و نشان دهید که     
وضعیت شما به احتمال زیاد حتی با این درمان بهبود     

نخواهد یافت.  

اگر دچار وضعیت سالمت روان هستید، پس 
از اینکه روانشناس بالینی شما را ویزیت 
 )GP( کرد، روانپزشک یا پزشک عمومی
شما باید این وضعیت پزشکی را تشخیص 

دهند. 

چنانچه مدت کوتاهی است که درمان خود را آغاز     
،DSP کرده اید، بهتر است پیش از ارائه درخواست  

این درمان را حداقل چند ماه ادامه دهید.  

وضعیت های پزشکی شما حداقل     .2
20 امتیاز دارد   

  Centrelink ،اگر وضعیت پزشکی شما دائمی است  
می تواند با استفاده از جدول های معلولیت ویژه،  

امتیازاتی برای این وضعیت به شما بدهد.     
Centrelink تصمیم می گیرد که چند امتیاز برای    
هرکدام از وضعیت های پزشکی خود دریافت کنید.    
برای دریافت DSP به حداقل 20 امتیاز نیاز دارد.  



جدول های معلولیت دراین نشانی اینترنتی در دسترس هستند:  

 

قادر به کار یا آموزش مجدد نباشید   .3
باید بتوانید نشان دهید که وضعیت پزشکی تان باعث  

شده است که نتوانید:  

حداقل 15 ساعت در هفته کار کنید، و 		● 	

برای شغلی که قبالً انجام نداده اید آموزش ببینید، 	● 	

مثالً آموزش از طریق گذراندن دوره آموزشی   
یا آموزش در حین کار.   

یک برنامه حمایتی انجام داده   .4
باشید  

پیش از درخواست DSP، باید برای دریافت شغل نزد  
ارائه دهنده شبکه شغلی یا ارائه دهنده خدمات استخدام     

معلولین، در یک برنامه شرکت کرده باشید.  

برنامه شما باید شامل جستجوی شغل، تحصیل، تجربۀ    
کاری یا برنامه توان بخشی باشد.  

معموالً باید برنامه را به مدت مجموعاً 18 ماه ظرف  
سه سال پیش از درخواست DSP انجام داده باشید.  

موارد استثنا بسیار محدودی در این قانون وجود دارد.  
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اگر 20 امتیاز یا بیشتر در یک جدول معلولیت به     
دست آورید، الزم نیست در برنامه حمایتی شرکت     

کنید.  

Centrelink چه اطالعاتی باید در اختیار
قرار دهید؟

گزارشی از طرف پزشک عمومی تان که فهرست  ●
تمام وضعیت های پزشکی شما و درمان هایی  

که گزارش آن ها را  

از طرف این افراد در اختیار دارید:  ●

متخصصین 	›   

فیزیوتراپ ها   ›  

روانشناس ها   ›  

روانپزشک ها   ›  

گزارش های سی تی اسکن )CT scans(، ام آرآی     ● 
   )X-ray( ایکس ری ،)MRI(  

هنگامی که از پزشک خود درخواست می کنید گزارش های
پزشکی را برای درخواست DSP در اختیارتان قرار دهد، این 

بروشور را در اختیار وی قرار دهید.

با این بروشور، پزشکتان متوجه خواهد شد که Centrelink به 
چه اطالعاتی نیاز دارد.

.

دوره هایی که از حضور در برنامه معاف
شده اید در 18 ماه محاسبه نخواهد شد. 



اگر Centrelink از ارائۀ مستمری حمایت 
از معلولین شما خودداری کند یا آن را لغو 

کند چه کاری می توانید انجام دهید؟
اگر با این تصمیم مخالف باشید، می توانید درخواست تجدیدنظر 
خود را نزد مأمور مرورکننده مجاز Centrelink ارائه دهید. 

همچنین می توانید نامه ای برای مأمور Centrelink ارسال کنید 
یا صرفاً به ایشان بگویید که مایل به ارائه درخواست تجدیدنظر 

هستید.

اگر مایل به ارائه درخواست تجدیدنظر هستید، باید این اقدام را 
در اسرع وقت انجام دهید. اگر درخواست تجدیدنظر را ظرف 

13 هفته از تاریخ تصمیم Centrelink ارائه نکنید، ممکن است 
حتی در صورت پیروز شدن در تجدیدنظر، پرداخت های معوقه

به شما پرداخت نشود.

به راهنمایی بیشتری نیاز دارید؟ 
برای دریافت اطالعات یا راهنمایی در زمینه هریک از مشکالت 

Centrelink یا DSP، با LawAccess NSW به شماره 
529 888 1300 تماس بگیرید.
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این بروشور یک راهنمای کلی برای آشنایی با قانون است. نباید 
به آن به عنوان مشاوره قانونی تکیه کنید، و توصیه می کنیم در 

مورد وضعیت خود با یک وکیل صحبت کنید.

این اطالعات در زمان چاپ صحیح است، اما ممکن است تغییر 
کند. برای کسب اطالعات بیشتر، با LawAccess NSW به 

شماره 529 888 1300 تماس بگیرید.

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

Vietnamese.
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سفارش آنالین بروشور:
www.legalaid.nsw.gov.au/publications

ما را در رسانه های اجتماعی پیدا کنید:

آیا برای تماس با ما به کمک نیاز دارید؟
اگر به مترجم شفاهی نیاز دارید، با خدمات

(TIS National) ترجمه کتبی و شفاهی
به شماره 450 131 )9 صبح – 5 بعدازظهر( 

LawAccess NSW تماس بگیرید و
را درخواست کنید.

مشکل شنوایی یا تکلم دارید؟ .
اگر مشکل شنوایی یا تکلم دارید، از طریق

 National Relay Service,) خدمات رله ملی
NRS) به شماره 677 133 با ما تماس بگیرید

و LawAccess NSW را درخواست کنید یا از 
این نشانی اینترنتی بازدید کنید:

www.relayservice.gov.au 
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