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 التنسيق الوطني لإلعاقة موظفبرنامج 

 جنوب غرب سيدني وغرب سيدني مناطق
 

 
 

) بشكل استراتيجي ليساعد ذوي اإلعاقة NDCOالتنسيق الوطني لإلعاقة ( موظفيعمل برنامج 
من خالل  -والمشاركة في أنشطته وما يتبع ذلك من توظيف التكميلي في الحصول على التعليم 

و التنسيق موظفيعمل  تنسيق الوطني لإلعاقة منتشرة على مستوى األقاليم.ي الموظفشبكة وطنية ل
الوطني لإلعاقة مع أصحاب المصلحة للحد من الحواجز التنظيمية وتسهيل عمليات االنتقال وبناء 

  الروابط وتنسيق الخدمات ما بين قطاعات التعليم والتدريب والتوظيف.
 
 

 
 

ذوي االحتياجات  ة مع نطاق واسع من أصحاب المصلحة:و التنسيق الوطني لإلعاقموظفيعمل 
الخاصة وعائالتهم، المدارس (العامة، الكاثوليكية، المستقلة)، مقدمي خدمات التعليم العالي 

والتدريب، خدمات التوظيف، أصحاب األعمال، خدمات المجتمع واإلعاقة، إلى غير ذلك من 
 تمويل هذا البرنامج.تتولى الحكومة األسترالية  البرامج الحكومية.

 
 
 

 
التنسيق الوطني لإلعاقة  موظفتستضيف وحدة المساواة والتنوع بجامعة غرب سيدني برنامج 

)NDCO.في منطقتي جنوب غرب سيدني وغرب سيدني ( 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  على سبيل المثال: من  خيارات التعليم والتدريب والتوظيف بعد الدراسة وكيفية الحصول عليها،مجموعة يزود الناس بمعلومات عن
 خالل شرح ذلك لمجموعات من الطالب والعائالت وإقامة الفعاليات والمنتديات

 
 

  يُعلِم ذوي اإلعاقة بحقوقهم ومستحقاتهم وواجبات مقدمي الخدمات إضافة إلى الخدمات ووسائل الدعم المتاحة حتى يساعدهم في االنتقال
 بعه من توظيفبنجاح والمشاركة في التعليم العالي وما يت

 
 

 يحيل األفراد والمؤسسات ويربطهم بخدمات الدعم المحلية ويساعدهم في الحصول على المساعدة المستمرة إن لزم األمر 
 

التنسيق الوطني لإلعاقة أن يقدمها لذوي  موظفما هي الخدمات التي يستطيع 
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  تنسيق الخدمات وحلقات الوصل بين المدارس ومقدمي التعليم المهني والتعليم العالي وخدمات التوظيف وبرامج اإلعاقة علىيساعد 

 
 م شبكات عمل محلية تدعم التواصل والتعاون والروابط القوية بين المهنيين العاملين في المدارس والتعليم المهني والتعليم يؤسس أو يدع

 العالي وخدمات التوظيف
 

  يقدم التنمية والتدريب المهني لمقدمي خدمات التعليم وأصحاب األعمال حتى يساعدهم في دعم خطة انتقال الطالب بشكل أفضل
 هم في التعليم العالي وحصولهم على الوظائفومشاركت

 
  والمشكالت التنظيمية التي تؤثر على ذوي اإلعاقة مما يجعل عملية انتقالهم سهلة العوائق يُسهِّل المشروعات والشراكات بهدف معالجة

 إلى التعليم العالي ثم التوظيف
 
 

 
 

  الخاص بنا "استعد للدراسة والعمل الموقع االلكترونييحتوي) "Get Ready for 
Study and Work (معلومات عن الخيارات المتاحة بعد المدرسة لذوي اإلعاقة  على

فصاح وروابط للعديد من اإلوالتسويات المعقولة المتاحة في الدراسة والعمل إضافة إلى 
 بادر بزيارة موقعنا اإللكتروني: المصادر األخرى.

2TUwww.westernsydney.edu.au/ndcoU2T 
 

 تحديات  موقع إلكترونيأن يواجه أي  إنه قرار شخصي اإلفصاح: ك .اختيار مسار
اإلفصاح التي يواجهها الطالب والموظفون وأصحاب األعمال عن طريق تقديم 

 راجع: معلومات متعلقة بالخيارات والمسارات.
2TUwww.westernsydney.edu.au/ndco/disclosureU2T 

 
  الخاص بنا "استعد للجامعة" ( الموقع االلكترونييحتويGet Ready for Uni على معلومات عن التحضير للجامعة واختيار (

 طالع هذا الموقع اإللكتروني: المسار واختيار الجامعة والمسارات البديلة المتاحة ودعم اإلعاقة.
2TUwww.westernsydney.edu.au/ndco/getreadyU2T 

 
 ) "حزمة التعليم حتى التوظيف"The Education to Employment Package يستهدف طالب التعليم العالي  موقع إلكتروني) هو

لونهم ومقدمي الخدمات لهم.والخريجين من ذوي  لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة  اإلعاقات وأصحاب األعمال الذين يُشغِّ
2TUwww.westernsydney.edu.au/ndco/employmentU2T 

 
 
 
 

 مصادر مفيدة
 

 التنسيق الوطني لإلعاقة القريب منك موظفلمزيد من المعلومات رجاًء اتصل ب
 

 عاقة أن يقدمه أيضاً؟لتنسيق الوطني لإلا موظفما الذي يستطيع 
 

 
 منطقة غرب سيدني                منطقة جنوب غرب سيدني 

 برنارد سوبيسياك     جيليان هيلت أو نيكول آيسون
 دنيجامعة غرب سي                  جامعة غرب سيدني

 حرم ويرينجتون الجامعي     حرم كامبلتاون الجامعي 
 7376 9678 الهاتف:    or 4620 3175 4620 3246الهاتف:

  b.sobiesiak@westernsydney.edu.auالبريد اإللكتروني:      البريد اإللكتروني:
or g.hilt@westernsydney.edu.au   

   n.ison@westernsydney.edu.au                        
 

 التنسيق الوطني لإلعاقة القريب منك موظفللعثور على  on.gov.au/ndcoprogrammewww.educatiانظر  ليست منطقتك؟
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