ARABIC

Hello
كيفية اإلفادة برنامج البداية األفضل
يجب عىل األطفال الذين لديهم تشخيص مؤهِ ل إستيفاء كافة رشوط التسجيل
يك يستفيدوا من برنامج البداية األفضل وأن يتم تسجيلهم قبل بلوغهم
السادسة من العمر .وتُتاح للعائالت الفرصة حتى بلوغ الطفل سبع سنوات من
العمر يك يتقدموا بطلباتهم للحصول عىل التمويل.

ملزي ٍد من املعلومات ،راجع املوقع

www.betterstart.net.au

التقييم والتسجيل
يك تتمكن من التسجيل لدى مرشوع البداية األفضل ،يجب إخضاع آهلية طفلك
للتقييم والتح ُّقق من ِق َبل خدمة التسجيل واملعلومات (.)RIS
وقد يتم هذا التقييم إما وج ًها لوجه أو عرب الهاتف أو عرب اإلنرتنت أو بالربيد
اإللكرتوين أو مبوجب إتصال بالفيديو .ويجب عىل والد الطفل أو ُمق ِّدم العناية
للطفل أن يقوم أثناء هذا التقييم بتقديم الوثائق ملستشار خدمة التسجيل
واملعلومات والذي سينتقل بك من نقطة ألخرى يف اإلجراءات املتبعة.
ويتم بعدئذ تقييم آهليتك ،وإذا تح َّقق ذلك فسيتم تسجيل طفلك يف مرشوع
البداية األفضل يف أقرب فرصة ممكنة.
اإلحالة
وبعد املوافقة عىل الطلب ،ستستلم رسالة تُثبت تسجيل طفلك يف مرشوع
البداية األفضل ( .)Better Startوباستطاعة املستشار لدى خدمة التسجيل
واملعلومات ( )RISمساعدتكم عرب تزويدكم باملعلومات حول خدمات التدخُ ل
املب ِّكر لطفلكم.

جمعية ُمقدمي العناية يف ACT
هاتف(02) 6296 9900 :
betterstart@carersact.asn.au
www.carersact.asn.au

جمعية ُمقدمي العناية يف SA
هاتف(08) 8291 5600 :
betterstart@carers-sa.asn.au
www.carers-sa.asn.au

جمعية ُمقدمي العناية يف NSW
هاتف(02) 9280 4744 :
betterstart@carersnsw.asn.au
www.carersnsw.asn.au

جمعية ُمقدمي العناية يف TAS
هاتف(03) 6231 5507 :
betterstart@carerstas.org
www.carerstas.org

جمعية ُمقدمي العناية يف NT
هاتف(08) 8944 4888 :
carersnt@carersnt.asn.au
www.carersnt.asn.au

جمعية ُمقدمي العناية يف VIC
هاتف03 9396 9500 :
betterstart@carersvictoria.org.au
www.carersvictoria.org.au

جمعية ُمقدمي العناية يف QLD
هاتف(07) 3900 8100 :
betterstart@carersqld.asn.au
www.carersqld.asn.au

جمعية ُمقدمي العناية يف WA
هاتف08 9228 7400 :
betterstart@carerswa.asn.au
www.carerswa.asn.au

جهات إتصال أخرى:

cre8ive 12532-0113
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لإلتصال والتسجيل يف مرشوع
البداية األفضل ،إتصل هاتف ًيا
بجمعية ُمقدمي العناية يف
الوالية أو اإلقليم حيث تقيم
عىل الرقم .1800 242 636

مرشوع البداية
األفضل لألطفال املعوقني
(البداية األفضل)
التسجيل وخدمة
املعلومات ()RIS
استفرس عام إذا كان بوسعك الحصول عىل مبلغ
يصل إىل  12000دوال ًرا من التمويل لخدمات ُ
التدخل
ا ُملب ِّكر والعالج لألطفال املؤهلني.

هاتف 1800 242 636
www.betterstart.net.au
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ُتط َّبق الحدود القصوى عىل اإلعاقات ا ُملدرجة أدناه:

ما هو مرشوع البداية األفضل؟
إن مرشوع البداية األفضل مبادرة من الحكومة األسرتالية بتمويل من
دائرة شؤون العائالت واإلسكان والخدمات ا ُملجتمعية والشعب األصيل
(.)FaHCSIA
وتساعد خدمة التسجيل واملعلومات ( )RISذوو األطفال و ُمقدمو العناية عرب
إعالمهم عن التسجيل يف مرشوع البداية األفضل وخيارات التدخُ ل ا ُملب ِّكر.

تشمل لجنة املهنيني اإلختصاصات التالية لكن دون أن تقترص عليها فقط:
أخصائيو معالجة عيوب النطق
أخصائيو السمع
العالج املهني
أخصائيو العالج البدين الطبيعي

النفسانيون
أخصائيو الحول البرصي
مدرسو البكم
أخصائيو البرص

وتُقدَّم خدمات ( )RISمن ِق َبل موظفني أكفاء يف جمعيات ُمقدمي العناية يف
كل الواليات واألقاليم.

َمنْ هو الشخص املؤهل؟

وت ُِّبي األد َّلة أن التدخُ ل ا ُملب ِّكر الذي يستهدف األطفال الذين لديهم إعاقات
تُعترب ُموهِ لة يؤدي إىل إعدادهم بشكل أفضل من أجل اإلنتقال إىل املرحلة
املدرسية.

يجب أن يكون الطفل دون السادسة من العمر وأن يكون قد شخِّ ص لديه إحدى
اإلعاقات التالية وأن يستويف الحدود القصوى الرضورية يك يكون مؤه ًال للحصول
عىل متويل البداية األفضل.

وقد تُتاح لألطفال ا ُملسجلني لدى مرشوع البداية األفضل ()Better Start

تط َّبق الحدود القصوى لآلهلية .لقد تم تحديد الحدود القصوى هذه من
ِق َبل دائرة شؤون العائالت واإلسكان والخدمات ا ُملجتمعية والشعب األصيل
( )FaHCSIAبالتشاور مع مجموعة مرجعية من الخرباء وهي ُمعتمدة من
السكرتري الربملاين لإلعاقة و ُمقدمي العناية.

فرصة الحصول عىل متويل قدره  12000دوالر (حتى مبلغ أقصاه  6000دوالر
يف السنة املالية) لتغطية خدمات التدخُ ل ا ُملب ِّكر ا ُملق َّدمة من ِق َبل ُمقدمي
الخدمات ا ُملسجلني.

وقد تكون العائالت التي تسكن يف املناطق اإلقليمية أو النائية مؤهلة للحصول
عىل دفعة داعمة إضافية ملرة واحدة قدرها  2000دوالر .وستُساعد هذه
الدفعة يف مصاريف إضافية كاملواصالت والزيارات املنزلية التي ُترافق الحصول
عىل الخدمات.
ُسجل يف
تخضع آهلية الحصول عىل هذه الدفعة اإلضافية للتقييم حني ت ِّ
مرشوع البداية األفضل (.)Better Start
حول التمويل.

ميكن استعامل هذا التمويل لتغطية تكاليف خدمات التدخُ ل ا ُملب ِّكر التي
يقدمها متنوع من املهنيني العاملني يف مجال التدخُ ل ا ُملب ِّكر الذين هم أعضاء يف
لجنة ُمقدمي خدمات التدخُ ل ا ُملب ِّكر ا ُملعتمدة من ِق َبل مرشوع البداية األفضل.

إن كل األطفال الذين ث ُبت لديهم تشخيص إحدى اإلعاقات ا ُملدرجة أدناه
مؤهلون لإلفادة من مرشوع البداية األفضل.
متالزمة آنجيلامن ()Angelman syndrome

الشلل الدماغي

متالزمة تشارج ()CHARGE syndrome
متالزمة كورنيليا دي النجي ()Cornelia de Lange syndrome
متالزمة كري دو تشات ()Cri du Chat syndrome

متالزمة دوان ،مبا فيها من لديهم مرض موزاييك
متالزمة داون
متالزمة الكروموسوم “ ”Xالهش ()Fragile X syndrome
متالزمة الكروموسوم “ ”Xالهش مع الطفرة الكاملة ،وتشمل املوزاييكية
متالزمة كابويك ()Kabuki syndrome
متالزمة بريدر  -وييل ()Prader-Willi syndrome
متالزمة سميث ماجينيس ()Smith-Magenis syndrome

ضعف السمع

سيكون الطفل مؤه ًال إذا كان لديه فقدان يف السمع يف كلتا اإلذنني مستوف ًيا أحد
الرشطني التاليني:
فقدان سمع وصيل أو حيس عصبي دائم بأربع درجات تر ُّددية كمتوسط
من فقدان السمع* يتألف من  40( 40dBHLديسيبال) أو أعظم يف األذن
التي لديها قدرة سمعية أفضل.
تشخيص إضطراب إعتالل طيف األعصاب السمعية يف كلتا األذنني.
*إن فقدان السمع بأربع درجات تردُّدية كمتوسط ميثل متوسط الحد األقىص السمعي من 500
هريتز 1000 ،هريتز 2000 ،هريتز و 4000هريتز.

صغر حجم الرأس “”Microcephaly

امنا يتم تشخيص صغر حجم الرأس استنا ًدا إىل كون محيط الرأس أقل من الثلث
يف املائة ومستوى وظيفي عند أو أقل من نقطتني عاديتني أدىن من اإلنحراف
املعهود الوسطي للعمر بنا ًء عىل ميزان جريفيث للتط ُّور العقيل أو ميزان بييل
لتط ُّور ومنو الطفل.
ضعف النظر
إن الحد األقىص لضعف النظر من منظور آهلية مرشوع البداية األفضل هو أن
يكون أقل من أو متساو ًيا مع درجة  6/18أو ما يوازي هذه الدرجة يف فقدان
النظر يف العني األفضل مع التصحيح.
تنطبق الرشوط بالنسبة لألطفال الصغار جدًا وكذا األمر بالنسبة لألطفال الذين
يعانون ظروف أخرى تؤثر عىل قدرتهم يف التعاون أثناء إجراء الفحص ،إذ قد
يصعب تحديد مستوى ضعف النظر بدقة .تحدَّث إىل مستشارك املحيل لدى
خدمة .RIS
الصم والعمى
إن كل األطفال الذين يتم تشخيص الصم والعمى لديهم من ِق َبل فريق متع ِّدد
داع لتقديم
اإلختصاصات ويشمل التشخيص فحوصات طب العيون والسمع (وال ٍ
طلب الحد األقىص) لذا فإنهم سيكونوا مؤهلني.

متالزمة ويليلمز (.)Williams syndrome
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