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 الغایة  1.0

تتكبّد المنّظمة التّكالیف بغّض  . ط لھاالجلسات المخطّ  بعض عقد أوقاتأ یتعذّر فیھا ّن ھناك أ كوینزالند في وّحد منّظمة التّ  تدرك 
 الّسیاسة إلى تخفیف األثر الّسلبّي على المنّظمة وزبائنھا عند إلغاء جلسٍة ما.النّظر عن حضور الّزبون أو عدمھ. تھدف ھذه 

 النّطاق  2.0

أو "العاملین" یشمل الموّظفین الدّائمین " نموّظفیالوتعبیر "كوینزالند.  في وّحد تنطبق ھذه الّسیاسة على جمیع موّظفي منّظمة التّ 
والمتعاقدین والمتطّوعین، والممثّلین   ، والمدراءعرضي فین بشكلٍ والموظّ والمؤقّتین فین بموجب عقود محدودة األجل  والموظّ 

 بأّي صفٍة كانت.  منّظمة التّوّحد في كوینزالند الّذین ینوبون عن اآلخرین 

 .منّظمة التّوّحد في كوینزالند  الّزبائن الّذین یستفیدون من الخدمات الّتي تقدّمھاطبق ھذه الّسیاسة على جمیع تن

 الّسیاسة  3.0

لقیام حاالت اإللغاء وعدم الحضور، وافي لّزبون  المالیّة للمنّظمة ول مصالحال  موازنةإلى  منّظمة التّوّحد في كوینزالند تھدف 
تعكس ھذه الّسیاسة متطلّبات الوكاالت الحكومیّة الّتي بكافّة المحاوالت المعقولة لحمایة الّزبائن الّذین یتخلّفون عن الحضور. 

 NDIS المعّوقینالبرنامج الوطني لتأمین عمل  شروط تمّول الخدمات الّتي یشتریھا الّزبائن من المنّظمة (على سبیل المثال، 
 ، أو غیرھا). NDIA المعّوقینللوكالة الوطنیة لتأمین ألسعار للین، والدّلیل الّراھن  المسجّ  الخدماتلمقدّمي 

 التّعریفات  4.0

 إشعاٍر مناسب الموعد مع  إلغاء 4.1

 ل.أكثر من یوَمي عمقبل إشعاٍر  مع  الموعد  إلغاء

 إشعاٍر قصیر المّدة مع  الموعد إلغاء 4.2

جلسٍة عبر اإلنترنت بسبب مصاعَب تقنیٍّة لدى  انعقاد عدم أقّل من یوَمي عمٍل. قبل مع إشعاٍر   الدّعموفیر إلغاء موعٍد مقّرٍر لت
 إشعاٍر قصیر المدّة. مع ، یُعتبر إلغاًء منّظمة التّوّحد في كوینزالند ولیس نتیجة خطأ الّزبون، 

 عدم الحضور 4.3

 باستخدام التكنولوجیا، عبر اإلنترنت مثًال. مة المقدّ الخدمات بدون إشعار. ھذا یشمل  الدّعمعدم حضور موعٍد مقّرٍر لتوفیر 

 العمل  أیام 4.4

 من اإلثنین إلى الجمعة من الثّامنة صباًحا إلى الخامسة مساًء.  
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 برنامج الّدعم 4.5

للبرنامج  مقاربةٍ لة بواسطة مموّ ، المعّوقینمن قبل البرنامج الوطني لتأمین  نفقاتھا التي یتم تغطیة برامج المجموعات، بعض 
البرنامج كّل جلسٍة من خّطة بكلفة موفّرو الخدمات یطالب تُدعى برنامج الدّعم. في ظّل ھذه المقاربة،   المعّوقین الوطني لتأمین

كجزٍء من برنامج الدّعم ال یخضع الدّعم المقدّم أم ال.  حضرالمشترك قد حضر، سواًء كما لو كان  المعّوقینالوطني لتأمین 
أعطوا إشعاًرا مدّتھ  أشعاٍر قصیر المدّة. یستطیع المشتركون الخروج من البرنامج دون تكبّد تكالیف إذا  مع لقواعد اإللغاء 

 نیّتھم القیام بذلك.بأسبوعان 

 التّعریفات  5.0

 اإللغاءات  5.1

ّول للخدمات، عبر  مع جمیع الّزبائن عند تقدیم العرض األ منّظمة التّوّحد في كوینزالند المتبعة لدى ستتّم مناقشة سیاسة اإللغاء 
 الھاتف أو البرید اإللكترونّي.

منّظمة التّوّحد  لجمیع الّزبائن قبل توقیع اتّفاقیّة خدمات   منّظمة التّوّحد في كوینزالند بعة لدى المتّ سیاسة اإللغاء إعادة شرح تّم تس
 .في كوینزالند 

  ، كماأثناء ساعات العمل منّظمة التّوّحد في كوینزالند االتّصال بمكتب المركز المناسب لالزبون إللغاء موعٍد ما، یستطیع 
واحدٍ  قبل یوم عملٍ اإلشعار شرط بقى یإذا اتّصلوا أثناء نھایة األسبوع أو عطلٍة رسمیٍّة، ولكن یستطیع الّزبائن ترك رسالٍة 

 .اساریً 

ال أكثر، فعدم استالم   لباقةٍ من باب الذكیر ھو التّ قبل الموعد،  ھاتفیّةٍ  سالةٍ ات الّتي یُرسل فیھا تذكیٌر برالّرجاء المالحظة: للخدم
 سببًا مقبوًال لعدم حضور الموعد.  التّذكیر برسالٍة ھاتفیٍّة لیس

ویعلم إّما الموّظف  صل ینبغي أن یتّ ، یواجھھاالمشاركة في جلسٍة عبر اإلنترنت بسبب مصاعَب تقنیٍّة الزبون  یتعذّر علىعندما 
 التّوّحد في كوینزالند منّظمة لضمان عدم مبادرة موّظف  منّظمة التّوّحد في كوینزالند المناسب لالمحدّد لدعمھ أو المركز 

 ).الحمایة وعدم الحضور  5.7بإجراءات الحمایة المطلوبة (راجع 

 فترات اإلشعار  5.2

على لمشترك أو على ا یتم فرض رسومٍ ال موفٍّر للخدمات، بصفتھا  باإللغاء  منّظمة التّوّحد في كوینزالند  عندما تقوم 5.2.1
 .المعّوقینلبرنامج الوطني لتأمین ا

 ). اإلشعار المناسب  4.1(  رسومٍ أّي یتم فرض عندما یقوم المشترك باإللغاء مع إشعاٍر مناسٍب، ال  5.2.2

4.3(یتخلّف عن الحضور ) أو  اإللغاء بإشعاٍر قصیر المدّة 4.2مع إشعاٍر قصیر المدّة ( موعدهالمشترك  یلغيعندما  5.2.3
 % من الّرسم المقّرر. 100باستیفاء  منّظمة التّوّحد في كوینزالند قوم ست)، عدم الحضور
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البرنامج الوطني لتأمین بتحمیل الكلفة للھیئة الممّولة المناسبة (مثل  منّظمة التّوّحد في كوینزالند ، تقوم حیثما أمكن 5.2.4
 اإللغاء ألّي سبٍب، یتّم تحمیل الكلفة للّزبون مباشرةً كما ذُكر أعاله.  دفع كلفة) مباشرةً، فإذا رفضت الھیئة الممّولة المعّوقین

، حیث یكون المشترك قد المعّوقینالبرنامج الوطني لتأمین للخدمات الّتي تعمل في ظّل مقاربة برنامج دعم بالنسبة  5.2.5
% من 100برنامج الدّعم)، تستوفي منّظمة التّوّحد في كوینزالند  4.5لخروج من البرنامج (نیّتھ ابأعطى اإلشعار المناسب 

بعد  تحصل الّتي الجلسات عن  رسومٌ  تُستوفى وال أسبوعین، التي تبلغ  اإلشعار فترةتعقد خالل الّرسم المقّرر عن الجلسات الّتي 
 . أسبوعینالتي تبلغ  المطلوبة إلشعارا فترة

 المعّوقین  لتأمینالخدمات الممّولة من البرنامج الوطنّي  5.3

في عملیات  تمویل الّشخص ، حیث یمكن استخدام المعّوقینالممّولة من البرنامج الوطنّي لتأمین لخدمات الدّعم بالنسبة  5.3.1
البرنامج الوطني  % من الّرسم لخّطة 100یتّم تحمیل بإشعارات قصیرة المدّة وحیث ال تنطبق ترتیبات برنامج الدّعم، اإللغاء 
 أعاله.  5.2.4  إلى 5.2.1للّزبون عن كّل جلسٍة، بحسب البنود  المعّوقینلتأمین 

للّزبون شخصی�ا   خّطة الوكالة، یتّم تحمیل التّكلفةضمن  بتغطیة التّكالیف المعّوقینة لتأمین الوكالة الوطنیّ حیث ال تسمح  5.3.2
فاتورةٌ بالكلفة المناسبة للّزبون  أعاله. یتّم تسجیل ذلك على سجّل توفیر الخدمات وتُرسل   5.2.4 إلى  5.2.1البنود بحسب 

 شخصی�ا.

 المعّوقینبرنامج الوطني لتأمین للبرنامج الدّعم  5.3.3

البرنامج  خطط سوم من تحصیل الرّ ، یتّم المعّوقینالبرنامج الوطني لتأمین عندما تكون الخدمة مغّطاةً من مقاربة برنامج دعم 
الجلسات الّتي لم   فیھاالجلسات المقدّمة ضمن فترة البرنامج، بما  ة بالمشتركین عن جمیعالخاصّ  المعّوقینالوطني لتأمین 

 .تقدیمھ الذي تمّ الغیاب  بشعار مدة اإلعن طول  یحضرھا المشترك، بغّض النّظر

دون تكبّد تكالیف الجلسات المتبقیّة الّتي لم یحضروھا إذا  كجزٍء من ھذا التّرتیب، یستطیع المشتركون الخروج من البرنامج 
التي تبلغ  إلشعارافترة المنعقدة خالل نیّتھم القیام بذلك. یتّم تحمیل المشتركین كلفة الجلسات ب قبل أسبوعینأعطوا إشعاًرا 

 .ا إذا كانوا یحضرون الجلسات أم العمّ بغّض النّظر  أسبوعین

 HCWA الخدمات الممّولة لمساعدة األطفال المصابین بالتّوّحد 5.4

تنطبق التّكالیف كما ھي  . نعقد بالتّوّحد" لتسدید كلفة الجلسات الّتي لم ت"مساعدة األطفال المصابین ال یمكن استخدام أموال 
في استمارة الدّخول إلى  علیھا نصوٌص ة كما ھو مالمحدّد ویتّم تحمیلھا للعائلة. الّرجاء مراجعة الّشروط   5.2موّضحةٌ في 

 .التّوّحد في كوینزالند خدمات منّظمة 

 " أو "مساعدة األطفال المصابین بالتّوّحد") المعّوقینالبرنامج الوطني لتأمین  "(أي غیر  كافّة نماذج الّدفع األخرى 5.5

فاتورةً للّزبون   التّوّحد في كوینزالند منّظمة التّمویل الذّاتي، تُصدر  فیھابالنّسبة لكافّة مصادر الدّفع األخرى للخدمات، بما 
 . 5.2مباشرةً للتّسدید بحسب فترات اإلشعار المحدّدة في 



 الّسیاسة واإلجراءات 
وعدم الحضور  في حال اإللغاء  

__________________________________________________ 

Printed and downloaded versions of this document are not controlled 
Date of Issue – July 2020 V 5.0 Page 4 of 5 

وّحدالتّ   
 في كوینزالند 

 الّظروف الخاّصة 5.6

ا. ویُتّخذ قرار تّكالیف إذا القد یتم إعفاء الزبون من  لخدمة افریق قائد  من قبل حسن نیّةٍ  كبادرة   اإلعفاءكان قد واجھ حدثًا ھام�
 . فقطأو مدیرھا المناسبة 

 الحمایة وعدم الحضور 5.7

ما إذا كانت ھناك لمعرفة دعم الّزبون بكّل المحاوالت الممكنة لالتّصال بالّزبون المكلّف بفي حالة عدم الحضور، یقوم الموّظف 
 سالمتھ:ب مخاوف تتعلقأّي ظروٍف خاّصٍة لدى الّزبون أو 

 ، سبًا)االتّصال ھاتفی�ا بالّزبون لالطمئنان على سالمتھ (إذا كان ذلك منا  •
 ،الّطارئة لحاالتاالتصال بھ في ا الذي سبق أن اختاره الزبون لیتمّ االتّصال ھاتفی�ا بالّشخص  •
 وطلب التّوجیھات بشأن الخطوات التّالیة.  التّوّحد في كوینزالند منّظمة التّواصل مع مدیر الفریق المناسب في  •

 :یقوم مدیر الفریق

الذي سبق أن  خیار المثابرة على التّواصل مع الّزبون، أو الّشخص  في ذلكبتقویم الخطوات التّالیة وتحدیدھا بما  •
لحاالت الّطارئة، أو الّسلطات األخرى بالنّظر إلى ما ھو معروٌف عن الّزبون  االتصال بھ في ا اختاره الزبون لیتمّ 

  وسلوكیّاتھ ومخاطره،
تذكیٍرعلى الھاتف و/أو إجراء  إشعارإرسال  في ذلك) بما ذلك مناسبًاّزبون التّالي (إذا كان  د الاتّخاذ القرار بشأن موعو •

 . ةمكالمٍة ھاتفیّ 

 تعلیق الخدمات 5.8

مي الّرعایة  ، أو  إجازةطلب تعلیق تقدیم الخدمة وجًھا لوجٍھ بصفٍة مؤقّتٍة (مثًال بسبب الّسفر في قد یفّضل بعض الّزبائن/مقدِّ
 الحصول على خدمٍة أخرى).

مي الّرعایة حجز المكان لھم إلى حین عودتھم. ال تستطیع  التّوّحد في كوینزالند حجز مكاٍن منظمة قد یفّضل بعض الّزبائن/مقدِّ
تسدید الدّفعة أثناء فترة الغیاب.  یتوجب علیھحجز المكان لھ إلى حین عودتھ، م الّرعایة دون دفعة. فإذا أراد الّزبون/مقدِّ 

استخدام ھذا التّمویل لتسدید  ال یمكنھم  المعّوقینالبرنامج الوطني لتأمین الّزبائن الّذین یسدّدون تكالیف الخدمات بتمویٍل من و
 في "فترات اإلشعار" أعاله.تكالیف الفترات الّزمنیّة الّتي تزید عّما ھو موّضح 

 ، یُعرض المكان على الّزبون التّالي على الئحة االنتظار لتلك الخدمة. حجز مكانلإذا اختار الّزبون/مقدّم الّرعایة عدم الدّفع 

تتّم إعادتھ إلى  سوف عند عودة الّزبون، ا زال متوفّرً یال ھذا المكان  وكانحجز مكان لإذا اختار الّزبون/مقدّم الّرعایة عدم الدّفع 
 تلك الخدمة.

یوضع اسم الّزبون على الئحة االنتظار ویُعرض علیھ مكاٌن عند توفّره. ویوضع لكّلٍ من ھذه الخدمات  غل، شُ المكان قد إذا كان  
 ت اإلعالم عن الغیاب المستمّر.الّتي ینطبق علیھا ذلك متطلّباٌت وترتیباٌت محدّدةٌ تتّم مناقشتھا مع المشترك و/أو عائلتھ وق



 الّسیاسة واإلجراءات 
وعدم الحضور  في حال اإللغاء  

__________________________________________________ 

Printed and downloaded versions of this document are not controlled 
Date of Issue – July 2020 V 5.0 Page 5 of 5 

وّحدالتّ   
 في كوینزالند 

  عن تقدیمتوقّف تم اللتعلیق الخدمات. سیالشخص مدّة اإلشعار الُمعطاة، الغیابات المتتالیة المستمّرة، بغّض النّظر عن تعّرض 
اقشة الخدمات الّتي  ، ویقوم الموّظف المناسب في منّظمة التّوّحد في كوینزالند باالتّصال بالّزبون/مقدّم الّرعایة لمنالخدمة الحالیّة

 منّظمة التّوّحد في كوینزالند المساعدة بطریقٍة أخرى. یمكن ل یمكن أن تكون مناسبةً في حینھا و/أو كیف

 ذات الصلة الوثائق   6.0

 التّشریع والقوانین

 (الكومنولث)  2013 المعّوقینالبرنامج الوطني لتأمین قانون 

 (الكومنولث)  1988قانون الخصوصیّة 

 المعاییر والمبادئ

 مبادئ الخصوصیّة األسترالیّة 

 )مسنّین وال المعّوقینمعاییر نوعیّة الخدمات اإلنسانیّة (مجتمعات الوزارة وخدمات 

 (الكومنولث)  معاییر اإلعاقة الوطنیّة

 المعّوقینالبرنامج الوطني لتأمین ھیكلیّة الحمایة والنّوعیّة في 

 المعّوقینللبرنامج الوطني لتأمین القواعد الّسلوكیّة 

 المعّوقینللبرنامج الوطني لتأمین دلیل األسعار 

 المعّوقینللبرنامج الوطني لتأمین معاییر المزاولة 

 المعّوقینللبرنامج الوطني لتأمین فھرس الدّعم 

لین لدى   المعّوقینالبرنامج الوطني لتأمین شروط العمل لمقدّمي الخدمة المسجَّ

 اسم الوثیقة السیاسة واإلجراءات في حالة اإللغاء وعدم الحضور  نوع الوثیقة  السیاسة واإلجراءات
 ق على الوثیقةالموافِ  المسؤول األول عن العملیات النسخة 5.0ن 

 نشاءاإلتاریخ  2018آذار/مارس  تاریخ النشر  2020تموز/یولیو  المراجعة القادمةتاریخ  2021تموز/یولیو 




