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أهلً بك
بصفتنا الوص العام لولية فيكتوريا ،عملنا عل حمية العافية الالية لسكان فيكتوريا وتنميتها لعقود.
نحن نساعد حالياً أكث من  9500من سكان فيكتوريا ف شؤونهم الالية والقانونية من خلل خدمات
كقيم للشخاص الذين ل يستطيعون إدارة شؤونهم الالية والقانونية بأنفسهم.
الدارة الالية .نحن نعمل ّ
يكن أن يكون هذا بسبب مرض عقل أو إصابة أو إعاقة عند الشخص.
كقيم عليك فإن مهمتنا هي اتخاذ
كقيم عليكّ .
عينتنا الحكمة الدنية والدارية ف فيكتوريا (ّ )VCAT
قرارات بشأن أموالك وممتلكاتك .نحن نعمل دائاً واضعي أهدافك وما يهمك نصب تفكينا.
نتأكد من:
دفع الفواتي والحسابات والديون الخاصة بك ف الوقت الحدد
أن أصولك آمنة ومأمونة (أصولك هي ممتلكاتك والشياء التي تلكها والتي لها قيمة مثل النزل
والسيارة والحسابات الصفية)
أنك تحصل عل كل الدخل الذي يجب أن تحصل عليه.
أن هدفنا هو إدارة أموالك وممتلكاتك حتى تتمكن من عيش حياتك بالطريقة التي تريدها.
يوضح هذا الدليل ما هي الخطوات التالية وكيفية التحضي لجتمعك الول معنا .نجيب أيضاً عل بعض
السئلة الشائعة لديك.
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قائة الصطلحات
VCAT
القيمي بوجب قانون الوصاية والدارة لعام
تعّي  VCATالوصياء و ّ
 .2019يكن لـ  VCATتعيي وص أو قيّم أو كليهم للشخص الواحد.
لقيمون معاً بشكل وثيق إذا تم تعيينهم لشخص واحد.
يعمل الوصياء وا ّ

الرادة والتفضيلت

إرادتك وتفضيلتك هم عبارة عم هو مهم بالنسبة لك وما هي
أهدافك .نريد أن نعرف ما هي إرادتك وتفضيلتك حتى نتمكن من
التكيز عليها عندما نتخذ قرارات نيابة عنك.

قانون الوصاية والدارة لعام 2019

القيم
ّ

قانون الوصاية والدارة لعام  2019هو قانون بحد ذاته .يوجه هذا
القانون كيفية اتخاذنا القرارات نيابة عنك ويشح ما يتعي علينا القيام
به لدعمك.

القيم هو شخص أو منظمة تعينها  VCATلتخاذ قرارات بشأن
ّ
الشؤون الالية والمتلكات للشخص.

الوص

الوص هو شخص أو منظمة تعينها  VCATلدارة شؤون نط حياة
الشخص ،مثل القامة أو مكان عمل الشخص.
NDIS
البنامج الوطني للتأمي ضد العاقة ( )NDISهو برنامج تويل وطني
للشخاص ذوي العاقة .يوفر البنامج التمويل للشخاص للمساعدة ف
تلبية احتياجاتهم التعلقة بالعاقة
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كيف سنساعدك؟
مهمتنا هي اتخاذ قرارات بشأن أمورك الالية بطريقة تساعدك عل عيش حياتك
بالطريقة التي تريدها.
يكننا الساعدة من خلل إدارة أموالك حتى يتم دفع جميع فواتيك وحساباتك
وديونك ف الوقت الحدد ،والتأكد من أن لديك مالً للنفاق الشخص .نتأكد أيضاً
من أن جميع أصولك آمنة وأنك تحصل عل الدخل الذي ينبغي أن تحصل عليه.

دفع الفواتي

سندفع حساباتك والفواتي العادية من أموالك ،وأيضاً سنضع ميزانية
ونخطط لكل فاتورة للتأكد من أن لديك ما يكفي من الال لدفعها.
إذا كنت تعيش ف منزلك الخاص ،فسوف نتواصل معك وسنقوم بدراسة
فواتي منزلك العادية لوضع ميزانية معك.

نتأكد من حصولك عل الدخل الصحيح

غالباً ما نجد أن العديد من عملئنا الجدد ل يحصلون عل البلغ
الناسب من معاش معي أو الزايا الخرى التي يجب أن يحصلوا عليها.
سوف ندقق ف دخلك الحال ونتأكد مّم إذا كنت تحصل عل كل ما
يجب أن تحصل عليه .سنعمل أيضاً عل حصولك عل أي دخل أو مزايا
هل للحصول عليها .قد تشمل هذه:
إضافية أنت مؤ ٌ
معاشا أجنبيا كان من الصعب التقديم للحصول عليه
أي مدفوعات إضافية من  Centrelinkل تكن تعرف أنه
يكنك التقديم عليها.
يكن أن تطالب بادخار تقاعدي كنت قد فقدته
تخفيضات قد تكون مؤهلً لها.
لدينا الكثي من الخبة ف التعامل مع  ،Centrelinkقسم شؤون
الحاربي القدامى ووكالت العاش الدولية .سنحصل عل مراسلت من
هذه النظمت وسنمل أي أوراق تحتاجها للحصول عل هذه الدفوعات.

تقديم دعاوى تأمي الدخار التقاعدي

إذا كان لديك راتب تقاعدي وتوقفت عن العمل بسبب الرض أو
الصابة ،فقد تكون قادرا ً عل التقدم بطلب للحصول عل ادخارك
التقاعدي ف وقت مبكر .يتضمن العديد من بوليصيات الدخار
التقاعدي أيضاً تأميناً لحميتك مالياً إذا مرضت أو أصبت وأصبح لديك
إعاقة الن .سوف نتحقق أيضاً مم إذا كان لديك دعوى للحصول عل
تعويضات لنك اضطررت لتك العمل بسبب مرضك أو إصابتك.

إدارة الديون

لدى بعض عملئنا الجدد ديون كبية .مهمتنا هي معرفة كيفية إدارة
هذه الديون .يكننا التعامل مع الدائني والتفاوض بشأن العفاء من
الديون أو خطط السداد .يكن أن يساعد ذلك ف التخلص من ضغوط
التعامل مع وكالت التحصيل.
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الساعدة ف المور القانونية

يكننا التحقيق ف مجموعة من السائل القانونية نيابة عنك.
قد تشمل هذه:
دعوى تعويض من مفوضية حوادث النقل ( ،)TACإذا أصبت
ف حادث سيارة
دعوى  ،WorkCoverإذا كنت قد أصبت ف العمل
ً
ضحية
دعوى لدى محكمة مساعدة ضحايا الجرائم إذا كنت
لجرية ف فيكتوريا
دعوى ضد تركة التوف حيث قد تكون مؤهلً للحصول عل
حصة أكب .تركة التوف هي أصول الشخص بعد وفاته.

إذا كنت تعيش ف منزلك

سوف نتأكد من دفع النفقات ،مثل اليجار وفواتي النازل.
سنعمل معك للتوصل إل ميزانية بحيث يكون لديك أموال مخصصة
لنفقات النزل ،مثل نفقات السكن والرافق والتسوق والسفر .يكننا
أيضاً وضع خطة توفي لعمليات الشاء الضافية ،مثل اللبس أو جهاز
تلفزيون جديد .وسوف نتأكد من حصولك عل البلغ الصحيح من
مساعدة اليجار.

إذا كنت ف صدد النتقال إل مرفق رعاية السني

عند النتقال إل مرفق رعاية السني ،قد تضطر إل دفع عربون .سنتأكد
أيضاً ما إذا كان يلزم بيع أي من ممتلكاتك أو أغراضك الشخصية .يكننا
ملء مستندات التقييم الال نيابة عنك ،وحيثم أمكن ،التفاوض عل
دفع مبلغ مخفض للعربون.
يكننا العمل معك ومع عائلتك للتنظيم من أجل تنظيف منزلك ونقل
متعلقاتك حتى يصبح جاهزا ً للبيع.

إذا كنت تعيش ف مرفق رعاية السني

سنتول إدارة مدفوعات رسوم دار رعاية السني وحسابات الصيدلية
والنفقات الخرى.

