
  

Δημιουργήθηκε από το National Disability Coordination Officer Programme – τον Αύγουστο του 2012 (v2) 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε σ’ εμάς στο +61 2 9678 7378 ή στο ndco@westernsydney.edu.au 

www.westernsydney.edu.au/ndco 

Λαμβάνετε υποστήριξη ή 
μέριμνα για τις εξετάσεις στο 

σχολείο και αναρωτιέστε 
πώς θα τα έχετε στο 

Πανεπιστήμιο ή το TAFE; Ή 
πώς θα έχετε διευθετήσεις 

στην εργασία; 
 

 
 

 
                                                             
 

                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

αγχώδεις  διαταραχέςαρθρίτ ιδαάσθμασύνδρομο άσπεργκερδιαταραχή ελλε ιμματ ικής 
προσοχής(ADHD)διπολισμόςκαρκίνοςεγκεφαλική παράλυσησύνδρομο χρόν ιας κόπωσης 

(CFS)ασθένε ια κρονκυστ ική ίνωση (CF)κατάθλ ιψηδιαβήτηςδυσλεξ ίαδυσγραφία 
επιληψίαεξασθένηση ακοήςμαθησιακή αναπηρίαμειωμένη κ ινητ ικότητασκλήρυνση κατά 

πλάκας (MS)σχιζοφρένειασύνδρομο σκοτοπίας (SSS)δισχιδής ράχηδιαταραχές της όρασης  

Πρέπει να κάνετε ιδιαίτερη προσπάθεια στο σχολείο λόγω της αναπηρίας ή της ιατρικής 
κατάστασής σας; 

 
Αν ναι, ίσως χρειάζεστε διευθετήσεις και μετά την αποφοίτηση. Μπορεί να μη θεωρείτε ότι έχετε 
κάποια ‘αναπηρία’ αλλά ο ορισμός σύμφωνα με το Νόμο κατά των Διακρίσεων της Αναπηρίας 

[Disability Discrimination Act] είναι ευρύς και περιλαμβάνει τη δυσλεξία, ιατρικές καταστάσεις και 
ψυχικές ασθένειες.  

 

Στο TAFE 
• Κάντε μια εμπιστευτική συζήτηση με τον Σύμβουλο Καθηγητή Αναπηρίας [Disability Teacher 

Consultant]:  www.tafensw.edu.au/services/disability 
Στο Πανεπιστήμιο   

• Σύμβουλοι Αναπηρίας [Disability Advisers] είναι διαθέσιμοι για εμπιστευτικά ραντεβού με 
υποψήφιους σπουδαστές: www.adcet.edu.au/students-with-disability/current-
students/disability-services-university/  

• Δείτε το διαδικτυακό τόπο Get Ready for Uni: www.westernsydney.edu.au/ndco/getready 
Στη Δουλειά  

• Μπορεί να δικαιούστε στο χώρο εργασίας διευθετήσεις όπως ελαστικό ωράριο ή εξοπλισμό: 
www.jobaccess.gov.au 

• Τους τελευταίους 6 μήνες του 12ου σχολικού έτους, μπορεί να μπορείτε να εγγραφείτε στην 
Υπηρεσία Απασχόλησης Αναπήρων [Disability Employment Service (DES)]. Απευθυνθείτε 
σε ένα πάροχο DES για να μάθετε αν είστε επιλέξιμος/μη: 
https://jobsearch.gov.au/ServiceProviders/Search   

Για περισσότερες πληροφορίες: 
• Ενόσω βρίσκεστε στο σχολείο, μπορείτε να λάβετε βοήθεια από τους Σχολικούς Σύμβουλους 

[School Counsellors], τους Καθηγητές Μετάβασης [Transition Teachers] και του Σύμβουλους 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού [Career Advisers]: κάντε τους πολλές ερωτήσεις για το τι 
υπάρχει διαθέσιμο μετά την αποφοίτηση.  

• Get Ready for Study or Work:   www.westernsydney.edu.au/ndco 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μιλήστε με τον τοπικό σας Εθνικό Συντονιστή Αναπηρίας (NDCO).  
Το πρόγραμμα NDCO αφορά ολόκληρη την Αυστραλία και χρηματοδοτείται από την Αυστραλιανή 

Κυβέρνηση για να βοηθά άτομα με αναπηρία να μεταβαίνουν σε μετασχολική κατάρτιση, εκπαίδευση και 
τη μετέπειτα απασχόληση. Θα βρείτε τον τοπικό σας συντονιστή NDCO στο: 

www.education.gov.au/ndcoprogramme  
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	Λαμβάνετε υποστήριξη ή μέριμνα για τις εξετάσεις στο σχολείο και αναρωτιέστε πώς θα τα έχετε στο Πανεπιστήμιο ή το TAFE; Ή πώς θα έχετε διευθετήσεις στην εργασία;

