
 معاش الدعم
 للمعاقين والسفر

للخارج

Disability support pension and overseas travel Arabic

(TIS) توفر خدمة الترجمة الخطیة والفوریة  
  مترجمين فوریين مجانًا إذا لم تكن تتحدث
  اإلنجليزیة. یمكن لخدمة الترجمة الخطية

والفوریة مساعدتك في التحدث معنا بلغتك.
(TIS) اتصل بخدمة الترجمة الخطية والفوریة  

على رقم 450 131.
إذا كنت تعاني من ضعف في الكالم أو السمع،

  یمكنك االتصال بنا باستخدام خدمة الُمرحـِّل
الهاتفي الوطنية (NRS) على الرقم:  

 أو باستخدام المبرقة  
الكاتبة للصم TTY على الرقم 529 889 1300.

  هذا المنشور یعتبر بمثابة دليل عام بشأن القانون. ال ینبغي االعتماد
  عليه كمشورة قانونية، ویُوصى بالتحدث إلى محامي عن حالتك

الخاصة.

المعلومات المبينة في هذا المنشور صحيحة في وقت طباعته، لكنها
قد تخضع للتغيير. 

إذا كنت في حاجة إلى مزیٍد من المساعدة، یُرجى االتصال بـ
LawAccess NSW على رقم 589 888 1300 أو المبرقة

الكاتبة للصم TTY على رقم 529 889 1300. 

اطلب المنشورات عبر اإلنترنت عبر الموقع اإللكتروني
   ،www.legalaid.nsw.gov.au/publications  

أو عبر البرید اإللكتروني
publications@legalaid.nsw.gov.au
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،1300 889 529



  يُمكنك فقط الحصول على معاش الدعم للمعاقين وأنت
  خارج البالد لمدة أقصاها 28 يوًما في أّي وقت ضمن 12

  شهراً. 

هل ترغب في السفر لمدة أطول؟
  یجب أن تستشير برنامج Centrelink لتعليق دفعات معاش

  الدعم للمعاقين الخاصة بك إذا كانت فترة إقامتك خارج
  البالد ستزید عن 28 یوًما. إذا تم إرجاء دفعاتك، فلن

  یتم الدفع لك وأنت خارج البالد، ولكن عندما تعود إلى
أستراليا، ستبدأ في تلقي دفعاتك مجدًدا.

 إذا تم إلغاء معاش الدعم للمعاقين الخاص بك وأنت خارج
 البالد، سيتعين عليك التقدم مرة أخرى لمعاش الدعم

 للمعاقين عندما تعود إلى أستراليا. وقد أصبح من الصعب
 الحصول على معاش الدعم للمعاقين، السيما بعد فرض
  قواعد جدیدة في عام 2012. قد ال تحصل على معاش

الدعم للمعاقين مجدًدا.
  هناك ظروف محددة یمكنك التقدیم فيها لمعاش الدعم للمعاقين

  والحصول عليه ألجل غير مسمى )لألبد( في حالة ذهابك
  للعيش خارج البالد. إذا تقدمت للحصول على الدفع ألجل

Centrelink غير مسمى، سيطلب منك برنامج  
  الخضوع لفحص طبي. سيكون هناك مخاطرة إذا قرر

  برنامج Centrelink عدم أهليتك للحصول على معاش
  الدعم للمعاقين، السيما إذا بدأت في الحصول على معاش

 الدعم للمعاقين قبل عام 2012.
 رجى الحصول على استشارة قانونية قبل التقدم للحصول علىُ

دفعة ألجل غير مسمى من معاش الدعم للمعاقين الخاص بك
  وأنت خارج البالد. 

 هل تحصل على معاش
 (DSP) الدعم للمعاقين

 وترغب في السفر
للخارج؟

●

●

●

هل واجهتك أزمة عائلية وأنت خارج البالد؟
  إذا حصلت فعليًا على معاش الدعم للمعاقين لمدة 28 یوًما

  من السفر خارج البالد في فترة تبلغ 12 شهًرا ولكنك
 بحاجة للسفر للخارج مجدًدا بسبب أزمة عائلية شديدة،

  فربما تستطيع الحصول على معاش الدعم للمعاقين وأنت
   خارج البالد لمدة أربعة أسابيع أخرى. یتعين عليك التحقق

  من األمر مع برنامج Centrelink لترى ما إذا كنت
مؤهالً لذلك قبل السفر للخارج.

  على سبيل المثال، ربما تكون مؤهالً إذا كنت بحاجة للسفر
  خارج البالد لزیارة أحد أفراد العائلة الذي یعاني من وضع

  طبي حرج أو لحضور جنازة أحد أفراد العائلة.سيطلب
  منك برنامج Centrelink تقدیم إثبات لذلك، على سبيل

  المثال خطاب من الطبيب المعالج لفرد العائلة أو شهادة
  وفاة.

 تُطبق هذه القواعد أیًضا إذا كنت بحاجة للسفر خارج البالد
  للحصول على عالج غير متوفر في أستراليا أو بسبب

 بعض الدعاوى القانونية.
  تذكر: تأكد من إخبارك برنامج Centrelink عند مغادرتك

ألستراليا وعند عودتك.

هل تريد الحصول على مزيٍد من المساعدة؟
  تقدم هيئة المساعدة القانونية Legal Aid نيو ساوث ویلز

مساعدة ومشورة قانونية مجانية بشأن مشاكل برنامج 
Centrelink. لتحدید موعد، اتصل على:

Central Sydney  9219 5790
Campbelltown  4628 2922
Coffs Harbour 6651 7899
Dubbo  6885 4233
Fairfield  9727 3777
Gosford  4324 5611
Lismore  6621 2082
Liverpool  9601 1200
Newcastle  4929 5482
Nowra  4422 4351
Parramatta  9891 1600
Penrith  4732 3077
Port Macquarie 5525 1600
Wagga Wagga  6921 6588
Wollongong  4228 8299

●

●
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