GREEK

ΠΩΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Για πρόσβαση στο πρόγραμμα Καλύτερο Ξεκίνημα, τα
παιδιά με μια επιλέξιμη διάγνωση πρέπει να πληρούν όλα
τα κριτήρια εγγραφής και να εγγραφούν στο πρόγραμμα
πριν γίνουν 6 χρονών. Οι οικογένειες έχουν περιθώριο μέχρι
το παιδί να γίνει 7 χρονών για να έχουν πρόσβαση στη
χρηματοδότηση.
Αξιολόγηση & Εγγραφή
Για να εγγραφεί στο πρόγραμμα Καλύτερο Ξεκίνημα η
επιλεξιμότητα (δικαιοδοσία) του παιδιού σας πρέπει να
αξιολογηθεί από την Υπηρεσία Εγγραφής και Πληροφοριών
(Registration and Information Service - RIS).
Αυτή η αξιολόγηση μπορεί να γίνει προσωπικά, τηλεφωνικά,
μέσω του διαδικτύου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή
με βιντεοσύνδεση. Στην αξιολόγηση αυτή ο γονέας ή ο
φροντιστής του παιδιού πρέπει να προσκομίσει έγγραφα
στον Σύμβουλο της Υπηρεσίας Εγγραφής και Πληροφοριών
ο οποίος θα σας εξηγήσει πώς θα γίνει η διαδικασία.
Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς σας θα εξεταστεί κι αν
εγκριθεί, το παιδί σας θα εγγραφεί στο πρόγραμμα Καλύτερο
Ξεκίνημα το συντομότερο δυνατόν.
Παραπομπή

Hello

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα www.betterstart.net.au

Carers ACT
Τηλ. (02) 6296 9900
betterstart@carersact.asn.au
www.carersact.asn.au

Carers SA
Τηλ. (08) 8291 5600
betterstart@carers-sa.asn.au
www.carers-sa.asn.au

Carers NSW
Τηλ. (02) 9280 4744
betterstart@carersnsw.asn.au
www.carersnsw.asn.au

Carers TAS
Τηλ. (03) 6231 5507
betterstart@carerstas.org
www.carerstas.org

Carers NT
Τηλ. (08) 8944 4888
carersnt@carersnt.asn.au
www.carersnt.asn.au

Carers Vic
Τηλ. 03 9396 9500
betterstart@carersvictoria.org.au
www.carersvictoria.org.au

Carers QLD
Τηλ. (07) 3900 8100
betterstart@carersqld.asn.au
www.carersqld.asn.au

Carers WA
Τηλ. 08 9228 7400
betterstart@carerswa.asn.au
www.carerswa.asn.au

Καλύτερο Ξεκίνημα
για Παιδιά με Αναπηρία
(Καλύτερο Ξεκίνημα)
Υπηρεσία Εγγραφής και
Πληροφοριών (RIS)

ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

Μάθετε αν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε
χρηματοδότηση μέχρι $12.000 για υπηρεσίες
πρόωρης παρέμβασης και θεραπείες
για δικαιούχα παιδιά.

cre8ive 12532-0113

Όταν γίνει η έγκριση, θα λάβετε μια επιστολή επικύρωσης
της εγγραφής του παιδιού σας στο πρόγραμμα Καλύτερο
Ξεκίνημα. Ο Σύμβουλος RIS μπορεί να σας βοηθήσει
παρέχοντάς σας πληροφορίες για τις υπηρεσίες πρόωρης
παρέμβασης για το παιδί σας.

Για να επικοινωνήσετε και
να εγγραφείτε στο
πρόγραμμα Καλύτερο Ξεκίνημα
τηλεφωνήστε στον Σύνδεσμο
Φροντιστών (Carers Association)
της πολιτείας ή επικράτειάς
σας στο 1800 242 636.
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τηλ. 1800 242 636
www.betterstart.net.au
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ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ;

Το πρόγραμμα Καλύτερο Ξεκίνημα (Better Start) είναι
μια πρωτοβουλία της Αυστραλιανής Κυβέρνησης που
χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικογενειών, Στέγασης,
Κοινοτικών Υπηρεσιών και Υποθέσεων Αυτοχθόνων
(FaHCSIA).
Η Υπηρεσία Εγγραφής και Πληροφοριών (Registration and
Information Service - RIS) βοηθάει γονείς και φροντιστές
ενημερώνοντάς τους για την Εγγραφή στο πρόγραμμα
Καλύτερο Ξεκίνημα και τις επιλογές τους για υπηρεσίες
πρόωρης παρέμβασης.
Η υπηρεσία RIS παρέχεται από εκπαιδευμένο προσωπικό
που εργάζεται στους Συνδέσμους Φροντιστών σε κάθε
πολιτεία και επικράτεια.
Αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι η στοχευόμενη πρόωρη
παρέμβαση για παιδιά με επιλέξιμες αναπηρίες τα
προετοιμάζει καλύτερα για τη μετάβασή τους στο σχολείο.
Τα παιδιά που έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα Καλύτερο
Ξεκίνημα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση
μέχρι $12.000 (μέχρι ένα ανώτατο ποσό των $6.000 κάθε
οικονομικό έτος) για την πληρωμή υπηρεσιών πρόωρης
παρέμβασης που παρέχονται από Εγγεγραμμένους
Πάροχους Υπηρεσιών.
Οικογένειες που ζουν σε εξωτερικές επαρχιακές και
απομονωμένες περιοχές μπορεί να δικαιούνται μια επιπλέον
εφάπαξ πληρωμή στήριξης αξίας $2.000. Αυτή η πληρωμή
θα βοηθήσει με τα επιπλέον έξοδα όπως μετακίνηση και
οικιακές επισκέψεις που σχετίζονται με την πρόσβαση στις
υπηρεσίες.
Η επιλεξιμότητα γι’ αυτή την επιπλέον πληρωμή θα
αξιολογηθεί όταν εγγραφείτε στο πρόγραμμα Καλύτερο
Ξεκίνημα.
Σχετικά με τη χρηματοδότηση.
Η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες
πρόωρης παρέμβασης που παρέχονται από διάφορους
επαγγελματίες πρόωρης παρέμβασης οι οποίοι είναι μέλη
της Επιτροπής Παρόχων Υπηρεσιών Πρόωρης Παρέμβασης
για το Πρόγραμμα Καλύτερο Ξεκίνημα.
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Στους επαγγελματίες της επιτροπής περιλαμβάνονται αλλά δεν
περιορίζονται στους:
λογοθεραπευτές

ψυχολόγους

ωτολόγους

ορθοπτικούς

εργασιοθεραπευτές

εκπαιδευτικούς για κωφούς

φυσιοθεραπευτές

οπτομέτρες

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ;
Το παιδί πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των έξι χρονών και
να έχει διαγνωστεί με μία από τις παρακάτω αναπηρίες
και να πληροί τα απαιτούμενα όρια, για να δικαιούται
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Καλύτερο Ξεκίνημα.
Ισχύουν όρια επιλεξιμότητας. Αυτά τα όρια έχουν
καθοριστεί από το Υπουργείο FaHCSIA σε συνεργασία με ένα
Τμήμα Εμπειρογνωμόνων Αναφοράς και έχουν επικυρωθεί
από τον Κοινοβουλευτικό Γραμματέα για την Αναπηρία και
τους Φροντιστές.
Όλα τα παιδιά με μια επιβεβαιωμένη διάγνωση των
παρακάτω αναπηριών δικαιούνται το πρόγραμμα Καλύτερο
Ξεκίνημα.
Σύνδρομο Angelman
Εγκεφαλική παράλυση
Σύνδρομο CHARGE
Σύνδρομο Cornelia de Lange
Σύνδρομο Cri du Chat
Σύνδρομο Down, περιλαμβανομένων αυτών με μωσαϊκισμό
Συνδρόμου Down
Σύνδρομο Εύθραυστου X
Σύνδρομο Εύθραυστου X με πλήρη μεταλλαγή, που
περιλαμβάνει και τον μωσαϊκισμό
Σύνδρομο Kabuki
Σύνδρομο Prader-Willi
Σύνδρομο Smith-Magenis
Σύνδρομο Williams.

Διαταραχή ακοής
Τα παιδιά θα δικαιούνται αν έχουν βαρηκοΐα και στα δύο
αυτιά και πληρούν ένα από τα παρακάτω δύο κριτήρια:
Μια μόνιμη αγώγιμη ή νευροαισθητήρια βαρηκοΐα που
έχει μια βαρηκοΐα μέσου όρου τεσσάρων συχνοτήτων*
των 40dBHL ή μεγαλύτερη στο αυτί που ακούει καλύτερα.
Έγινε διάγνωση Διαταραχής Φάσματος Ακουστικής
Νευροπάθειας και στα δύο αυτιά.
* Η βαρηκοΐα μέσου όρου τεσσάρων συχνοτήτων αντιπροσωπεύει το μέσο
όριο ακοής στα 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz και 4000 Hz.

Μικροκεφαλία
Μια διάγνωση μικροκεφαλίας με βάση μια περιφέρεια
κεφαλής μικρότερη από το τρίτο εκατοστημόριο και
λειτουργικό επίπεδο στα ή κάτω από 2 τυπικές αποκλίσεις
κάτω από το μέσο όρο για ηλικία βάσει των Κλιμάκων
Ψυχικής Ανάπτυξης Griffiths ή τις Κλίμακες Ανάπτυξης
Βρέφους Bayley.
Διαταραχή όρασης
Το όριο για διαταραχή όρασης για επιλεξιμότητα στο
πρόγραμμα Καλύτερο Ξεκίνημα είναι μικρότερο ή ίσο με 6/18
ή ισοδύναμη απώλεια πεδίου όρασης, στο καλύτερο μάτι με
διόρθωση.
Ισχύουν όροι για πολύ μικρά παιδιά και με παιδιά με κάποιες
άλλες παθήσεις που επηρεάζουν την ικανότητά τους να
συνεργάζονται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, έτσι μπορεί
να είναι δύσκολο να καθοριστεί με ακρίβεια το επίπεδο της
διαταραχής. Μιλήστε με τον τοπικό σας Σύμβουλο RIS.
Κώφωση και Τύφλωση
Όλα τα παιδιά με διάγνωση κώφωσης και τύφλωσης που
έγινε από μια εξειδικευμένη ομάδα πολλών ειδικοτήτων που
περιλαμβάνει οφθαλμολογική και ωτολογική αξιολόγηση
(οπότε δεν είναι αναγκαία η εφαρμογή ενός ορίου) θα
δικαιούνται.
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