AMHARIC

ስሇ አካሇ ጉዳተኛ ድጋፍ መዝገብ አካሄድ መግሇጫ
የአካሇ ጉዳተኛ ድጋፍ መዝገብ ምንድ ነው?
የአካሇ ጉዳተኛ ድጋፍ መዝገብ (DSR) መረጃ የሚቀመጥበት ሲሆን እርዳታ ያስፈሌጋቸዋሌ ሇተባለት ሰዎች በሞሊ (ሇግሇሰብ የተቀናጀ
ድጋፍ) ሇመመዝገብ ማሇት አካሇ ጉዳተኛ ሇሆኑ ፍሊጎት ወይም ድጋፍ ሊሇው መጠሇያ ግዥን ሇማካሄድ የገንዘብ እርዳታ እንደሚያስፈሌግ
ሇማሳወቅ የሰብአዊ አገሌግልት መምሪያ የሚጠቀምበት መረጃ ይሆናሌ። የገንዘብ እርዳታ ወይም ክፍት ቦታ ከተገኘ የአካሇ ጉዳተኛ ድጋፍ
መዝገብ (DSR) እነዚህን ድጋፎች በአግባቡና ብቃት ባሇው መሌኩ ይመድባሌ።

በአካሇ ጉዳተኛ ድጋፍ መዝገብ ሊይ እንድሆን ማመሌከት እችሊሇሁን?
በ DSR ሊይ ሇመመዝገብ ማመሌከቻ ከማስገባትዎ በፊት የተሇያዩ ቅድመ ሁኔታዎች ማሟሊት ይኖርብዎታሌ።
እነዚህን ሁኔታዎች በማሟሊትዎ በማመሌከቻ ቅጹ ሊይ ያለትን ጥያቄዎች በቀሊለ መሌስ መስጠት እንደሚችለ ማረጋገጥ ሲቻሌ እንዲሁም
ስሊቀረቡት ማመሌከቻ ፈጠን ብል ውሳኔ ይደርስዎታሌ።
ማድረግ የሚገባዎት:
•
በአካሇ ጉዳተኛ አንቀጽ/ Act 2006 ዓ.ም መሰረት አካሇ ጉዳተኛ ስሇመሆንዎት ሇምሊሽ ሰጪ ወይም ሇአካሇ ጉዳተኛ አገሌግልት
አቅራቢ ማሳወቅ አሇብዎ። ይህ ማሇት በርስዎ የቀን ተቀን ኑሮ ሊይ ችግር የሚፈጥር የአእምሮ ወይም የአካሌ ጉዳተኛ፣ ስሜትን፣ ነርቭን
ወይም አእምሮን የሚነካ ጉዳት ካሇብዎ ነው። መረጃ ወይም ሰነዶች ማቅረብ ይኖርብዎት ይሆናሌ።
•

ከአሇብዎት አካሌ ጉድሇት ጋር በተዛመደ ያሌተሟሊ ድጋፍ ካሇና እርዳታ ከፈሇጉ፣ ይህም:

–

ባለበት ጊዜ (አሁን የሚፈሌጉት ድጋፍ)

–

በተከታታይ (ሇስድስት ወር ወይም ከዚያ በሊይ የሚያስፈሌግዎ ድጋፍ)

–

በአካሇ ጉዳተኛ አገሌግልት አማካኝነት ብቻ የሚሟሊ።

የእኔ ፍሊጎት በአካሇ ጉዳተኛ አገሌግልት በኩሌ ብቻ ስሇመሟሊቱ እንዴት አውቃሇሁ?
ከዚህ የሚከተሇውን ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርብዎታሌ:
•

በቤተሰብዎ እና ጓደኞችዎ አማካኝነት እንዴት ፍሊጎትዎ መሟሊት እንደሚችሌ።

•
በማህበረሰብ አገሌግልቶች እንዴት ፍሊጎትዎ መሟሊት እንደሚችሌ፣ ማሇት እንደ የጤና ጥበቃ አገሌግልቶች፣ ሆስፒታሌ፣ የአጠቃሊይ
ህክምና አገሌግልቶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ የትራንስፖርት አገሌግልት፣ የመኖሪያ ቤት ተወካይ ድርጅት፣ የቤተሰብ አገሌግልት፣ ስፖርት፣
መዝናኛ ድርጊቶች እና በእድሜ አንጋፋ ሇሆኑ ሰዎች አገሌግልቶች
•

በማህበረሰብ ውስጥ ባሇ የአካሇ ጉዳተኛ አገሌግልት አቅራቢ በኩሌ እንዴት ፍሊጎትዎ መሟሊት እንደሚችሌ።

የሚቀርቡትን አገሌግልቶች በሞሊ ግምት ውስጥ በማስገባት፤ እርዳታ ከፈሇጉ ሇማስገቢያና ምሊሽ/Intake and Response በቁጥር 1800
783 783 ደውል ማነጋገር፣ ወይም በአካባቢዎ ሊሇ የአካሇ ጉዳተኛ አገሌግልት አቅራቢ ማነጋገር። ሇማስገቢያና ምሊሽ/Intake and
Response በማነጋገር የእነሱን ዝርዝር አድራሻ ማግኘት ይቻሊሌ።

ሇ DSR ቅድመ ሁኔታ ካሟሊሁ እንዴት መመዝገብ እችሊሇሁ?
በሰብአዊ አገሌግልት መምሪያ ድረገጽ www.dhs.vic.gov.au/disability ሊይ ወይም ሇማስገቢያና ምሊሽ/Intake and Response
በማነጋገር የማመሌከቻ ሰነዶችን ማግኘት ይችሊለ። ሇመመሪያ የሚሆን እርዳታ እንዳሇና ስሇ ማመሌከቻ ሂደትና ምክር መረጃ በማቅረብ
ታዲያ ሇእያንዳዱ ጥያቄ ምን መረጃ እንደሚካተት ይገሌጻሌ።
ማመሌከቻውን ሇመሙሊት ስሇሚከተሇው መረጃ ማቅረብ ይኖርብዎታሌ:
•

ሇሚያስፈሌግዎ ድጋፍ እና እንዴት መረዳት እንደሚችለ

•

በአሁን ጊዜ ሊሌተሟሊና ስሇሚያስፈሌግዎ ድጋፍ

•

የርስዎን ፍሊጎት ሇማሟሊት በላሊ መንገድ የሞከሩት ወይም ያገኙት አማራጭ

•

የጠየቁት ድጋፍ እነዚህን ፍሊጎቶች እንዴት ማሟሊት እንደሚችሌ።

እንዲሁም የሚከተሇውን ማቅረብ ይኖርብዎታሌ:
•

ሇአካሇ ጉዳተኛ ድጋፍ (ሇግሇሰብ የተቀናጀ ድጋፍ) ግዥ የሚሆን የገንዘብ እርዳታ ከጠየቁ ምን ያህሌ መጠንና ዋጋቸውን መግሇጽ።
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•

ድጋፍ ባሇው መጠሇያ ቤት ከጠየቁ፤ በግሇሊዊ ደረጃ ሇሚፈሌጉት ድጋፍ በበሇጠ ዝርዝር መረጃ ማቅረብ።

የርስዎን ማመሌከቻ ሞሌተው በአካባቢዎ ሊሇ የሰብአዊ አገሌግልት መምሪያ ቢሮ ይሊኩት። በማመሌከቻ ቅጹ ጀርባ ሊይ ሇማነጋገር ዝርዝር
አድርሻ ተመዝግቧሌ።
የሞለት ማመሌከቻ ከደረሰ በኋሊ ሊቀረቡት ድጋፍ ማመሌከቻዎ በ DSR ተቀባይነት አግንቶ መመዝገቡን በአራት ሳምንታት ውስጥ እንዲያውቁ
ይደረጋሌ።

በአካሇ ጉዳተኛ ድጋፍ መዝገብ (DSR) ሊይ ከተመዘገብኩ ምን ይደረጋሌ?
የርስዎ ፍሊጎት ድጋፍ በ DSR ስሇመመዝገቡ የሚገሌጽ ደብዳቤ ከደረስዎ፤ ይህ ማሇት ሇመመዝገብ የሚያስፈሌገውን ቅድመ ሁኔታ አሟሌተዋሌ
ማሇት ሲሆን ታዲያ የሚፈሌጉት የድጋፍ ዓይነት ዝርዝሩ በመረጃ ማስቀመጫ ውስጥ ይካተታሌ።
ይህም ተከታታይ በሆነ የአካሌ ጉዳተኛ ድጋፍ ውስጥ እንዲያገኙ ተመድበዋሌ ማሇት አይደሇም። በመጠሇያ ውስጥ ክፍት ቦታ ሲኖር ወይም
የገንዘብ እርዳታ ሲገኝ፤ ሇዚያን ዓይነት ድጋፍ የተመዘገቡ ሰዎች በሞሊ በምደባው ሂደት ሊይ ግምት ውስጥ ይገባለ።

ሁኔታየ ከተቀየረስ ምን ይደረጋሌ?
የርስዎ ሁኔታ ከተቀየረ ሇመምሪያ ጽህፈት ቤቱ መናገር አስፈሊጊ ነው። ተከታታይ በሆነ አካሇ ጉዳተኛ ድጋፍ ሊይ ሇመመደብ በማመሌከቻዎ
ውስጥ ያሇ መረጃ ስሇሚጠቅም ታዲያ በማመሌከቻዎ ውስጥ ያሇው መረጃ ትክክሇኛና ወቅታዊ ስሇመሆኑ ማረጋገጥ ይኖርብዎታሌ። የርስዎን
ማመሌከቻ እንደገና ሇማየት ቅጂ እንዲሰጥዎ መጠየቅ በማንኛውም ጊዜ ይችሊለ።
ስሇሚከተሇው ሇውጥ ካሇ ወዲያውኑ ሇመምሪያ ጽህፈት ቤቱ ማሳወቅ ይኖርብዎታ:
•

ሇሚያስፈሌግዎ የድጋፍ ዓይነት ወይም መጠን

•

ሇሚፈሌጉት ድጋፍ የበሇጠ አስጊ ሉያደርግ የሚችሌ ሁኔታዎች

እንዴት ድጋፍ ይመደባሌ?
ድጋፍ ሉቀርብ የሚችሇው፤ አዲስ የገንዘብ እርዳታ ሲገኝ ወይም በወቅቱ የአካሇ ጉዳተኛ ድጋፍ ሲያገኝ የነበረ ማንኛውም ሰው እርዳታ
ማግኘቱን ካቆመ ብቻ ይሆናሌ። ስሇዚህ የእርዳታ ድጋፉ መቸ እንደሚገኝ ሇማወቅ አይቻሌም።
የድጋፍ ምደባው በቀረበው ፍሊጎት መሰረት የተመረኮዘ እንጂ በ DSR ሊይ ከነበሩበት ጊዜ ጋር አይዛመድም፣ እንደ ተራ መጠበቂያ ምዝገባም
አይደሇም። ሇእነዚህ የድጋፍ ጥያቄ ከፍተኛ ስሇሆነ በጣም ሇሚያስፈሌጋቸው ሰዎች ምደባው ቅድሚያ ይሰጣሌ።

በDSR ምዝገባ ሊይ ባሇሁበት ጊዜ የሚያነጋግረኝ አሇን?
የመምሪያ ጽህፈት ቤት በጽሁፍ አድርጎ የሚገሌጽሌዎት:
•

በ DSR ምዝገባ ሊይ እርስዎ የመጀመሪያ መሆንዎን

•

በርስዎ ሁኔታ ሊይ ሇውጥ ካሇ ወቅታዊ ሇማድረግ በየ12 ወራት እርስዎን ሇማስታወስ

•

በተመዘገቡበት የርስዎ እርዳታ ሊይ የሆነ ሇውጥ ካሇ ሇማሳወቅ፤ እና

•

ሇድጋፍ መስጫ ምደባ እንደቀረበሌዎት ይሆናሌ።

አድራሻዎ ከተቀየረ፣ አዲስ የአድራሻዎን ዝርዝር ሇማቅረብ ሇማስገቢያና ምሊሽ/Intake and Response ማነጋገር እንዳሇብዎ።

ስሇ አሰራር ሂደቱ የበሇጠ መረጃ ሇማግኘት ማንን ሊነጋግር?
ሇማስገቢያና ምሊሽ/Intake and Response በቁጥር 1800 783 783 ደውል ማነጋገር ሲችለ፤ ወይም እርስዎ ጉዳይ አስተናጋጅ ካሇዎት
እርስዎን ወክል እንዲከታተሌ መጠየቅ ይችሊለ። በተጨማሪም ቀጣይነት ባሇው የአካሇ ጉዳተኛ ድጋፍ ስሇመጠቀም በበሇጠ ዝርዝር መረጃ
የሚያቀርቡ ጽሁፍ ወረቀቶች በአካሇ ጉዳተኛ ድጋፍ መዝገብ ክፍሌ ድረገፅ: www.dhs.vic.gov.au/disability ሊይ ይገኛለ።

