
)NDIS( از تصمیم 
راضی نیستید؟

می توانید آن را به چالش 
بکشید 

Not happy with an NDIS decision? Farsi



آیا برای خدمات یا پشتیبانی هایی که هزینۀ آن ها
 National( توسط طرح بیمه معلولیت ملی

)Disability Insurance Scheme, NDIS
پرداخت می شود، درخواست داده اید یا این خدمات یا 

پشتیبانی ها را دریافت می کنید؟ 
تصمیم گیری در مورد پیوستن شما به NDIS و خدمات

 و پشتیبانی هایی که می توانید دریافت کنید بر عهدۀ سازمان 
 National Disability Insurance( بیمه ملی معلولیت

Agency, NDIA( است.

در صورتی که از تصمیم NDIA ناراضی باشم
چکار می توانم بکنم؟

 می توانید تصمیمی را که از آن راضی نیستید به چالش بکشید. 
برای مثال، می توانید از آن ها درخواست کنید که این تصمیم را 

تغییر دهند:
NDIS تصمیم به اجازه ندادن به شما برای پیوستن به  ■

تصمیم مربوط به خدمات و پشتیبانی هایی که آن ها      ■
هزینه شان را تحت طرح NDIS شما پرداخت خواهند کرد    
تصمیم مربوط به مبلغی که در طرح NDIS به شما      ■

پرداخت کردند  
تصمیم مربوط به تعیین نماینده ای برای شما از طرف آن ها   ■
تصمیم مربوط به محدود کردن مبلغی که آن ها به دلیل      ■
دریافتی جبران خسارت که دریافت کرده اید به شما     

می پردازند  
تصمیم مربوط به خودداری از بازبینی طرح NDIS شما.   ■

 

درخواست از NDIA برای بازبینی تصمیمتان متفاوت از
ارائه شکایت در مورد خدمات است.

اگر از تصمیم اتخاذ شده توسط NDIA راضی نیستید،
 اطمینان حاصل کنید که آن ها متوجه شوند که

درخواست شما این است که تصمیمشان
را بازبینی کنند.



چگونه تصمیم NDIS را به چالش بکشم؟
از NDIA بخواهید این تصمیم را بازبینی کند. باید این      .1
درخواست را ظرف مدت سه ماه از زمان دریافت تصمیم    

NDIA به صورت کتبی انجام دهید. باید:  
توضیح دهید چرا این تصمیم از نظر شما    		■ 	

نادرست است   
مدارکی در اختیارشان قرار دهید که از نظرتان     ■ 	

می تواند به تغییر نظرشان کمک کند.   

ممکن است NDIA نظرش را تغییر دهد و تصمیم جدیدی
بگیرد.

اگر همچنان از تصمیم اتخاذشده توسط NDIA ناراضی      .2
بودید، می توانید ازان داوری فرجام خواهی در امور     

)Administrative Appeals Tribunal( اداری  
درخواست کنید تصمیم NDIA را بررسی کند. این اقدام  

درخواست تجدیدنظر نامیده می شود. باید درخواست     
تجدیدنظر خود را ظرف 28 روز از زمان در یافت  

تصمیم بازبینی NDIA، نزد دیوان داوری فرجام خواهی  
در امور اداری طرح کنید.  

    
از کجا می توانم کمک بیشتری بگیرم؟ 

 ،NDIS برای دریافت اطالعات یا راهنمایی در زمینه مشکالت
با LawAccess NSW به شماره 529 888 1300 تماس 

بگیرید. 



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
 LawAccess NSW تغییر کند. برای کسب اطالعات بیشتر، با

به شماره 529 888 1300 تماس بگیرید.
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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 ترجمه 

(TIS National) 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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