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هلً بك أ

.دلعقوتنميتها   ويا   رفيكتون   لسكالية   لاافية لعااية حمعل    عملنا ،يارفيكتوية   للوم   لعااصلوابصفتنا 
ت ماخدل خلمن    نيةنولقااولية لاانهم وشؤف  يارفيكتون   سكامن    9500من  كثأًلياحاعد   نسانحن    

.نفسهمبأنية   نولقا  اولية   لاانهم وشؤة   رادإن يستطيعول    ينلذ  اص شخاللم   ّكقينعمل    نحن .ليةلا  اة رادلا
.لشخصاعند  قةعا إوأبة صاإوأعقل  ضمربسبب    اهذن   يكون   أيكن  

ذ تخااي همهمتنا    نفإ  عليك   مّكقي .عليكم   ّكقي (VCAT)يا رفيكتوف    يةر  ادلاونية   لدالحكمة اعينتنا  
 .ناتفكينصب    يهمك ماوفك   اهدأضعي اوًئاادنعمل    نحن .تكممتلكا  ولك   اموأن  بشأت   اراقر

نتأكد من: 

د  الحد قتلواف بك  صة لخاان يولداوت بالحسااوتي  الفوافع  د

ل  لنزامثل  قيمة لها لتي اوتلكها   لتياء شيالاوتك  ممتلكاهي  لك صوأ)نة  مومأومنة  آلك  صوأنأ
 (فيةلصات بالحسا اوةرلسيا او

 .عليه تحصل  ن أيجب  ي لذالدخل اكل  عل تحصل نك أ

 .هايد تر  لتي  ايقة لطربا  تك  حياعيش    من تتمكن حتى تكممتلكا ولك   اموأة  رادإهو  فناهد  ن  أ

بعض  عل ًيضاأنجيب  .معنال   ولاعك جتمللتحضي   اكيفية ولية   لتااتالخطواهي  ما ليللدااهذضح   يو
 .يكلد  ئعة  لشااسئلة لا
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قائة الصطلحات 

VCAT 
ة لعام دارالصاية ون الوجب قانومي بوّالقيصياء ووال VCAT ّيتع

احد.و كليهم للشخص الوم أّو قيص أتعيي و VCAT. يكن لـ 2019

 .حداولشخص    تعيينهم تم اذإثيق وبشكل    ًمعا  ن  موّلقياوء  صياولايعمل  

 2019ة لعام دارالصاية ون الوقانو
جه هذا ن بحد ذاته. يوهو قانو 2019لعام  ةدارالصاية ولون اقانو

ح ما يتعي علينا القيام ات نيابة عنك ويشارن كيفية اتخاذنا القرالقانو

به لدعمك.  

ت التفضيلادة والر
ما هي ة عم هو مهم بالنسبة لك وتك هم عبارتفضيلادتك وإر

تك حتى نتمكن من تفضيلادتك وف ما هي إرن نعرهدافك. نريد أأ

 .ات نيابة عنكاركيز عليها عندما نتخذ قرالت

م ّالقي
ن ات بشأارتخاذ قرل VCATو منظمة تعينها م هو شخص أّالقي

المتلكات للشخص. ن الالية ووالشؤ

ص الو
ن نط حياة وة شؤدارل VCATو منظمة تعينها ص هو شخص أالو

و مكان عمل الشخص. قامة أالشخص، مثل ال

NDIS 
طني نامج تويل و( هو برNDISعاقة )مي ضد الطني للتأنامج الوالب

شخاص للمساعدة ف نامج التمويل للفر البعاقة. يوي الشخاص ذولل

عاقة تلبية احتياجاتهم التعلقة بال



State Trustees | دليلك لإلدارة املالية   

 

4 

ك؟ كيف سنساعد

ك عل عيش حياتك ك الالية بطريقة تساعدرمون أات بشأارمهمتنا هي اتخاذ قر
بالطريقة التي تريدها.  

حساباتك ك واتيالك حتى يتم دفع جميع فوموة أداريكننا الساعدة من خلل إ
 ًيضانفاق الشخص. نتأكد أن لديك مالً للالتأكد من أقت الحدد، ونك ف الوديوو

ن تحصل عليه. خل الذي ينبغي أنك تحصل عل الدأمنة ولك آصون جميع أمن أ

اتي دفع الفو
انية سنضع ميز ًيضاأالك، ومواتي العادية من أالفوسندفع حساباتك و

ن لديك ما يكفي من الال لدفعها. ة للتأكد من أرنخطط لكل فاتوو

اسة م بدرسنقواصل معك وف نتولك الخاص، فسوذا كنت تعيش ف منزإ

انية معك. ضع ميزلك العادية لواتي منزفو

خل الصحيح لك عل الدنتأكد من حصو
ن عل البلغ ئنا الجدد ل يحصلون العديد من عملما نجد أ ًغالبا

ا عليها. ن يحصلوى التي يجب أخرايا الو الزالناسب من معاش معي أ

ذا كنت تحصل عل كل ما إ ّمنتأكد مخلك الحال وف ندقق ف دسو

ايا و مزخل أي دلك عل أعل حصو ًيضان تحصل عليه. سنعمل أيجب أ

ل عليها. قد تشمل هذه: للحصو ٌهلنت مؤضافية أإ

ل عليه جنبيا كان من الصعب التقديم للحصومعاشا أ

نهف أكن تعرل ت  Centrelinkضافية من عات إي مدفوأ

يكنك التقديم عليها.  

خار تقاعدي كنت قد فقدته ن تطالب باديكن أ

هلً لها. ن مؤتخفيضات قد تكو

ن و، قسم شؤCentrelinkة ف التعامل مع لدينا الكثي من الخب

ت من اسللية. سنحصل عل مرت العاش الدوكالوبي القدامى والحار

 .تعافولداههذعل    لللحصوجها   تحتاق   اروأيأسنمل وت لنظماههذ

خار التقاعدي دمي الى تأتقديم دعاو
و ض أقفت عن العمل بسبب الرتواتب تقاعدي وذا كان لديك رإ

ك خارل عل ادعل التقدم بطلب للحصو ًان قادرصابة، فقد تكوال

خار دليصيات القت مبكر. يتضمن العديد من بوالتقاعدي ف و

صبح لديك أصبت وو أضت أذا مرإ ًلحميتك ماليا ًميناتأ ًيضاالتقاعدي أ

ل عل ى للحصوذا كان لديك دعومم إ ًيضاف نتحقق أن. سوعاقة الإ

صابتك. و إضك أك العمل بسبب مرت لترنك اضطرتعويضات ل

ن ة الديودارإ
ة دارفة كيفية إة. مهمتنا هي معرن كبيئنا الجدد ديولدى بعض عمل

عفاء من ن الض بشأالتفاون. يكننا التعامل مع الدائني وهذه الديو

ط ن يساعد ذلك ف التخلص من ضغوو خطط السداد. يكن أن أالديو

ت التحصيل. كالالتعامل مع و
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نية ر القانوموالساعدة ف ال
نية نيابة عنك. عة من السائل القانويكننا التحقيق ف مجمو

قد تشمل هذه:  

صبت ذا أ(، إTACادث النقل )ضية حوى تعويض من مفودعو

ة ف حادث سيار

صبت ف العمل قد أذا كنت   ، إWorkCoverى دعو

 ًذا كنت ضحيةائم إعدة ضحايا الجرى لدى محكمة مسادعو

ريا ية ف فيكتولجر

ل عل لً للحصوهن مؤيث قد تكوف ح  كة التوى ضد تردعو

فاته. ل الشخص بعد وصوف هي أكة التوحصة أكب. تر

لك ذا كنت تعيش ف منزإ
ل. اتي النازفوف نتأكد من دفع النفقات، مثل اليجار وسو

ال مخصصة مون لديك أانية بحيث يكوصل إل ميزسنعمل معك للتو

السفر. يكننا ق والتسوافق والرل، مثل نفقات السكن ولنفقات النز

و جهاز بس أضافية، مثل اللاء الفي لعمليات الشضع خطة توو ًيضاأ

لك عل البلغ الصحيح من ف نتأكد من حصوسون جديد. وتلفزيو

عاية السني فق رنتقال إل مرذا كنت ف صدد الإ
ن. سنتأكد بوعاية السني، قد تضطر إل دفع عرفق رنتقال إل مرعند ال

اضك الشخصية. يكننا غرو أي من ممتلكاتك أم بيع أذا كان يلزما إ ًيضاأ

ض عل مكن، التفاوحيثم أملء مستندات التقييم الال نيابة عنك، و

ن. بودفع مبلغ مخفض للعر

نقل لك وجل تنظيف منزمع عائلتك للتنظيم من أيكننا العمل معك و

 للبيع. ًامتعلقاتك حتى يصبح جاهز

عاية السني فق رذا كنت تعيش ف مرإ
لية حسابات الصيدعاية السني وم دار رسوعات رة مدفودارسنتول إ

ى. خرالنفقات الو

مساعدة اليجار. 




