
 

 (النسخة الثانية) 2012 /آبأغسطس –التنسيق الوطني لإلعاقة في غرب سيدني  موظفإعداد برنامج 
  aundco@westernsydney.edu. www.westernsydney.edu.au/ndcoأو  7378 9678 2 61+لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا على 

 

هل تحصل على دعم أو تسهيالت االمتحان 
ل كيف ستحصل عليها ءفي المدرسة وتتسا

في الجامعة أو التعليم الفني والتكميلي 
)TAFEأو كيف ستحصل على   )؟

 تسويات في العمل؟

 
 

 
                                                             
 

                                                                     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قلق ل ا بات  لمفاصل  اضطرا ا تهاب  ل لربو  ا آسبرجر  ا ه  متالزمة  ا ب ت االن ائي  اضطراب نقص  ن ث اضطراب 
لقطب  ل ا لمخي  سرطان ا ا لشلل  لمزمن  ا ا تعب  ل لكيسي  مرض كرون  ا ا ليف  ت ل ئاب  ا لسكري  االكت  ا

ءة  قرا ل ا ة  خلل  ب ا كت ل ا ة  الصرع  خلل  قة سمعي م  اإلعا تعل ل ا ات  ة  صعوب متعدد  اإلعاقة حركي ل ا لتصلب  ا
 . م ُصا ف ل  ا

 ة الظالمي ة  لحساسي لمشقوقة  ا ا ة  لسنسن ة ا قة بصري  إعا
  

  المدرسة بسبب إعاقتك أو حالتك الطبية؟في المزيد من الجهد تبذل أن هل عليك 
 

التمييز ضد ذوي  مكافحةقد ال ترى أن لديك "إعاقة" ولكن تعريف اإلعاقة في قانون  إذا كان ذلك؛ فربما تحتاج لتسويات بعد المدرسة أيًضا.
 واألمراض العقلية. االحتياجات الخاصة تعريف متسع ويشمل خلل القراءة والحاالت الطبية

 

 في التعليم الفني والتكميلي
 1Twww.tafensw.edu.au/services/disability1T  ذوي اإلعاقة:معلمي  مستشاريإلى أحد سري تحدث بشكل  •

 

 في الجامعة
  .سرية مقابالتلة مستشاري اإلعاقة في يمكن للطالب مقاب •
• 1Twww.adcet.edu.au/students-with-disability/current-students/disability-services-university/ 1T  
 1Twww.westernsydney.edu.au/ndco/getready1T   اإللكتروني: Get Ready for Uniتحقق من موقع  •

 

 في العمل
 1Twww.jobaccess.gov.au1T تسويات في مكان العمل مثل المرونة في المواعيد أو المعدات:إلى ربما تحتاج  •
اتصل   ).DESالتسجيل في أحد خدمات توظيف ذوي اإلعاقة ( يمكنك؛ ربما 12 الدراسية سنةالفي آخر ستة أشهر من  •

 :أهليتكبأحد مقدمي خدمة توظيف ذوي اإلعاقة واعرف مدى 
1Thttp://jobsearch.gov.au/ServiceProviders/Search 1T 

  
 :للمزيد من المعلومات

المتخصصين في اإلعاقة  والمعلمينأثناء تواجدك بالمدرسة؛ يمكنك الحصول على مساعدة مستشاري المدرسة  •
 اطرح عليهم أسئلة كثيرة بشأن ما هو متاح بعد المدرسة. الحركية والمستشارين المهنيين.

 1Twww.westernsydney.edu.au/ndco1T   استعد للدراسة أو العمل: •
 

 
 

   )NDCOالتنسيق الوطني لإلعاقة ( موظفلمزيد من المعلومات؛ تحدث إلى 
الحكومة يساعد ذوي اإلعاقات  من تمويليغطي كافة أنحاء أستراليا التنسيق الوطني لإلعاقة هو مشروع  موظفبرنامج 

                                                         في االنتقال إلى تدريب وتعليم ما بعد المدرسة والتوظيف بعد ذلك.
  1Twww.education.gov.au/ndcoprogramme1T  مسؤول التنسيق الوطني لإلعاقة:لمعرفة 
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	هل تحصل على دعم أو تسهيلات الامتحان في المدرسة وتتساءل كيف ستحصل عليها في الجامعة أو التعليم الفني والتكميلي (TAFE)؟  أو كيف ستحصل على تسويات في العمل؟

