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Engellilere Destek Kaydı işlemine genel bakış
Engelli Destek Kaydı nedir?
Engelli Destek Kaydı (Disability Support Register (DSR)), engellilik ihtiyaçları veya Destekli Konut (Supported
Accommodation) için destek satın almak amacı ile fona (Bireysel Destek Paketi (Individual Support Package))
ihtiyaçları olduğu belirlenen kişilerin kaydedildiği, Beşeri Hizmetler Bakanlığı (Department of Human Services)
tarafından kullanılan bir veritabanıdır.
DSR’a kaydolmak için başvurabilir miyim?
DSR’a kaydolma başvurusunda bulunmadan önce karşılamanız gereken bazı gereksinimler vardır.
Bu gereksinimleri karşıladığınızdan emin olmanız, başvuru formundaki soruları yanıtlamanızı kolaylaştıracaktır ve
başvurunuz hakkındaki kararı daha çabuk alabileceksinizdir.
Gerekenler:
•
Alım ve Yanıt (Intake Response) ile veya engelli hizmeti sağlayanla irtibat kurarak, Engellilik Yasası 2006
(Disability Act 2006) kapsamına giren engelinizin olup olmadığını kesin olarak öğrenin. Yasa kapsamına göre sizde
günlük yaşamınızı oldukça etkileyen zihinsel engellilik veya fiziksel, duyusal, nörolojik veya sonradan edinilmiş beyin
hasarı olması demektir. Bilgi veya belgeler sağlamanız gerekebilir.
•

halen karşılanmayan, engelinizle ilgili destek ihtiyaçlarınız olmalıdır, bunlar:

–

güncel olmalı (şimdi ihtiyacınız olan destek)

–

sürekli olmalı (altı ay veya fazlası desteğe ihtiyacınız)

–

sadece Engellilik Hizmetleri (Disability Services) tarafından karşılanabilmelidir.

İhtiyaçlarımın sadece Engellilik Hizmetleri tarafından karşılanabileceğini nasıl
bilebilirim?
Aşağıdakileri göz önünde bulundurmanız gereklidir:
•

ihtiyaçlarınız aileniz ve arkadaşlarınız tarafından nasıl karşılanabilir.

•
ihtiyaçlarınız toplum sağlık merkezleri, hastaneler, pratisyen doktor hizmetleri, okullar, ulaşım hizmetleri, konut
daireleri, aile hizmetleri, spor, eğlence ve boş vakit geçirme etkinlikleri ve yaşlanan kişilere için olan hizmetler tarafından nasıl karşılanabilir.
•

ihtiyaçlarınız toplumda engellilik hizmetleri sağlayan kuruluşlar tarafından nasıl karşılanabilir.

Mevcut olan tüm destekleri göz önünde bulundurmakta yardıma ihtiyacınız olursa, Intake and Response’ı 1800 783
783 numaralı telefondan arayabilirsiniz veya yerel bölgenizde engellilik hizmeti sağlayan bir kuruluşla irtibat kurabilirsiniz. Bu kuruluşların ayrıntılarını Intake and Response’tan alabilirsiniz.

Gereken şartları karşılarsam, DSR’a nasıl kayıt yaptırabilirim?
Başvuru belgelerini Beşeri Hizmetleri Bakanlığı’nın websitesinden www.dhs.vic.gov.au/disability veya Intake and
Response’tan alabilirsiniz. Başvuru işlemi ve her soru için ne gibi bilgilerin sağlanması hakkında öneriler sağlayan bir
Yardım Kılavuzu (Help Guide) vardır.
Başvuruyu tamamlamak için aşağıdakiler hakkında bilgiler sağlamanız gerekecektir:
•

destek ihtiyaçlarınız, ve halen nasıl desteklendiğiniz

•

halen karşılanmayan destek ihtiyaçlarınız

•

ihtiyaçlarınızın karşılanması için denediğiniz başka yollar veya araştırdığınız seçenekler

•

istediğiniz desteğin bu ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayacağı.

Aynı zamanda aşağıdakileri de sağlamanız gerekecektir:
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•

engellilik destekleri (Bireysel Destek Paketi) satın almak için fon istiyorsanız, desteklerin miktarı ve ücreti

•
bilgi

Destekli Konut talebinde bulunuyorsanız kısa bir kişisel tanıtımla destek ihtiyaçlarınız hakkında daha ayrıntılı

Doldurulmuş başvuru formunuzu kendi bölgenizdeki Beşeri Hizmetler Bakanlığı ofisine yollayın. Ofislerin irtibat ayrıntıları başvuru formunun arkasındadır.
Doldurulmuş başvuru formunuz ele geçtikten sonra dört hafta içinde destekler için başvurunuzun DSR’a kaydolup olmadığı size bildirilecektir.

DSR’a kayıtlı olursam ne olacak?
Destek ihtiyaçlarınızın DSR’a kaydolduğunu bildiren bir mektup alırsanız bu, kayıt olmak için gereksinimleri karşıladığınız ve ihtiyacınız olan desteklerin ayrıntılarının veritabanına işlenmiş olduğu demektir.
Bu size sürekli engellilik desteği tahsis edilmiş demek değildir. Fon veya konut için boş yer mevcut olduğunda, o tür
destek için kayıtlı olan her kişi, tahsis işleminde göz önünde bulundurulacaktır.

Durumum değişirse ne olacak?
Durumunuz değişirse bakanlığa bu değişikliği bildirmeniz önemlidir. Sürekli engellilik desteği tahsis etmek için başvurunuzdaki bilgiler kullanılır, başvurunuzdaki bilgilerin doğru olduğunu ve gerektiğinde yenilenmesini sizin sağlamanız
gereklidir. İstediğiniz zaman gözden geçirmek için başvurunuzun bir kopyesini isteyebilirsiniz.
Aşağıdaki durumlarda değişme olursa bakanlığı derhal bilgilendirmeniz gereklidir:
•

ihtiyacınız olan destek türü veya miktarı

•

desteğe olan ihtiyacınızı daha ciddileştiren durumlar

Destek nasıl tahsis edilir?
Destekler sadece yeni fon verildiğinde veya engellilik desteği alan bir kişinin artık o desteğe ihtiyacı olmaması ile
mevcut olur. Bu yüzden desteğin ne zaman mevcut olacağını bilmek mümkün değildir.
Desteklerin tahsisi ihtiyaca dayalıdır ve DSR bir bekleme listesi olmadığından, DSR'da ne kadar zamandır
beklediğinizle Ilgili değildir. Bu destekler için talep yüksektir, bu yüzden en fazla ihtiyacı olan kişilere tahsiste öncelik
tanınır.

DSR’da kayıtlı iken benimle irtibat kurulacak mı?
Bakanlık size aşağıdaki durumlarda mektup gönderecektir:
•

DSR’a kaydınız ilk yapıldığında

•

her 12 ayda bir durumunuzda herhangi bir değişiklik varsa bilgileri yenilemenizi hatırlatmak için

•

kaydolduğunuz desteklerdeki değişiklikleri kesinleştirmek için, ve

•

destek tahsisi için size bir teklifte bulunulacaksa.

İrtibat ayrıntılarınız değişirse, yeni ayrıntıları sağlamak için Intake and Response ile irtibat kurmalısınız.

İşlem hakkında daha fazla bilgi için kiminle irtibat kurabilirim?
Intake and Response ile 1800 783 783 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz, veya sosyal görevliniz varsa sizin adınıza konuyu takip etmesini isteyebilirsiniz. Aynı zamanda www.dhs.vic.gov.au/disability websitemizin Disability Supports Register bölümünde sürekli engellilik desteğinden yararlanma işlemi hakkında daha fazla ayrıntı sağlayan bilgi
sayfaları da vardır.

