
هل تشعر بعدم الرضا تجاه 
قرار متعلّق بالبرنامج 
الوطني للتأمين ضد 
اإلعاقة )NDIS(؟

يمكنك الطعن بهذا القرار 

Not happy with an NDIS decision? Arabic



هل سبق لك وأن تقدمت بطلب
للحصول على خدمات أو إعانات مدفوعة من خالل 
البرنامج الوطني للتأمين ضد اإلعاقة )NDIS(، أو

هل تحصل عليها بالفعل؟ 

تقرر الوكالة الوطنية للتأمين ضد اإلعاقة )NDIA( إمكانية 
انضمامك إلى برنامج NDIS، ونوعية الخدمات واإلعانات التي 

يمكنك الحصول عليها.

ما الذي بوسعي فعله إذا شعرت بعدم الرضا عن قرار
اتخذته وكالة NDIA؟

بإمكانك الطعن بالقرار الذي ال تشعر بالرضا عنه. على سبيل 
المثال،  يمكنك أن تطلب منهم تغيير قرار بشأن:

NDIS عدم السماح لك باالنضمام إلى  ■
الخدمات واإلعانات التي ستُدفع تكلفتها في إطار خطة     ■

NDIS الخاصة بك  
  NDIS المبلغ الذي تحصل عليه منهم في إطار خطة   ■

الخاصة بك  
تعيين شخص ينوب عنك   ■

خفض المبلغ الذي تحصل عليه منهم بسبب حصولك على     ■ 
تعويض   

رفض مراجعة خطة NDIS الخاصة بك.   ■
 

هناك فرق بين مطالبة وكالة NDIA بإعادة النظر في 
قرارها وبين تقديم شكوى بشأن إحدى الخدمات. إذا لم تكن 

راضيًا عن قرار اتخذته وكالة NDIA، تأكد من تفهمهم
لرغبتك في إعادة النظر في القرار.



كيف يمكنني الطعن بأحد القرارات المتعلّقة ببرنامج 
NDIS؟

قم بمطالبة NDIA بإعادة النظر في القرار. يجب عليك   .1
القيام بذلك في موعد أقصاه ثالثة أشهر من تبلّغك  

خطيًا بقرار NDIA. يجب عليك:  
توضيح سبب اعتقادك بأّن هذا القرار خاطئ 		■ 	

تقديم األدلة التي ترى بأنها قد تساعد الوكالة على     ■ 	

العدول عن هذا القرار.   

قد تعدل NDIA عن قرارها وتتخذ قراًرا جديًدا.

إذا كنت ال تزال غير راٍض عن القرار الذي اتخذته وكالة   .2
NDIA، بمقدورك التقدم بطلب إلى محكمة االستئناف  

اإلدارية  للمطالبة بالنظر في قرار NDIA. وهذا ما     
يسمى باالستئناف. يجب عليك تقديم طلب االستئناف إلى     

محكمة االستئناف اإلدارية في موعد أقصاه 28 يوًما  
من تبلّغك خطيًا بالقرار الذي اتخذته NDIA بعد المراجعة.  

    
كيف يمكنني الحصول على مزيٍد من المساعدة؟ 

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

.NDIS بشأن أي مشكالت متعلّقة ببرنامج



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.
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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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