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ورقة الحقائق الخاصة بخطة إدماج ذوي االحتياجات 
 الخاصة

التزام حكومة الوالية بإزالة العوائق اإلجرائية ذوي االحتياجات الخاصة إدماج الخاصة بوالية نيو ساوث ويلز تدعم خطة 

وليتمتعوا  هادفةليتمكن األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة من الحصول على فرصة أفضل لعيش حياة  ،والسلوكية

رة بأقصى الفوائد المترتبة على انتمائهم للمجتمع. إن التوصل إلى مجتمع شامل للجميع هو رؤية طويلة المدى تتطلب جهوداً مثاب  
 .من قبل الحكومة والمجتمع األوسع

من الظروف التي  طائفة   اإلعاقة  بسبب تعيشون مع إعاقة ما. تمليون شخص ي 3.1في والية نيو ساوث ويلز يوجد ما يزيد على 

ية والعصبية أو المرض العقلي. والعامل المشترك بينها هو الضرر تشمل االعتالالت العقلية والجسدية واإلدراكية والحس  

 والتمييز الذي يعاني منه الكثيرون كنتيجة لذلك.

من الفعاليات التي تدعم  نستفيدمن اآلراء ووجهات النظر، ونحن ككل  متنوعة بامتالكنا مجموعةأقوى  نكون كمجتمع نحن

التي جميع جوانب الحياة،  فيتأثيرات ذات مجال واسع   وهو يملك يز.والعزلة والتمي النقائصاالندماج. فاالندماج يقلل من 

العائالت  ليشملتشمل الصحة والرعاية والتعليم والتوظيف. وال ينحصر اإلحساس بهذه التأثيرات على مستوى الفرد بل يتعداه 

 من اإلدماج المجتمعي.الذين يستفيدون مع األوسع والمجت

طريق طويل لنقطعه. لقد  ناعلى الرغم من االعتراف بالحاجة إلى المزيد من اإلدماج في والية نيو ساوث ويلز، فال يزال أمام

ي والية نيو ساوث فدماج جات الخاصة ليعملوا معاً لجعل االنحان الوقت للحكومة والمجتمع واألعمال والناس من ذوي االحتيا
 حقيقة واقعة. ويلز

 الخلفية

إقرار أستراليا لمؤتمر األمم المتحدة  هيكانت بداية الرحلة لبلوغ خطة والية نيو ساوث ويلز إلدماج ذوي االحتياجات الخاصة 

يع . وقد مث ل هذا التزاماً من قبل جم8002( في العام UNCRPDحول حقوق األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة )

ذلك ب لحقتالعقبات التي يواجهها األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة. وقد  بالقضاء علىالمستويات الحكومية 

خذة تجاه ة لتنفيذ االلتزامات المت  نت خطة وطنية عشري والتي دش  ، 8030في العام االستراتيجية الوطنية لالحتياجات الخاصة 

 المؤتمر.

ة إصالحية لتغيير المواقف في الحكومات والمجتمعات، لالنتقال إلى ما يتجاوز العمل الخيري وقد ول دت هذه االلتزامات أجند

 الوصول إلى جميع جوانب المجتمع. فيألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة اة على حقوق واتخاذ منهجية مبني 

من ضمنه خطة والية نيو ، و8032عام في والية نيو ساوث ويلز قانون إدماج ذوي االحتياجات الخاصة لل ذلكوقد نتج عن 

 ساوث ويلز إلدماج ذوي االحتياجات الخاصة.
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 أهداف خطة إدماج ذوي االحتياجات الخاصة

للشراكة مع األشخاص من  تقدم خطة والية نيو ساوث ويلز إلدماج ذوي االحتياجات الخاصة توجيهاً للحكومة وإطار عمل  

. وستعمل جنباً إلى جنب مع المخطط الوطني ة واألعضاء المهمين في المجتمعوالوكاالت الرئيس ذوي االحتياجات الخاصة

والمنشآت المجتمعية في  العامةت الخدمات منشآلتأمين ذوي االحتياجات الخاصة من خالل زيادة القدرة على الوصول إلى 
 والية نيو ساوث ويلز.

 دد الخطة أهداف الحكومة كالتالي:تح

 مجتمعية إيجابية. تنمية مواقف وسلوكيات 1

شخاص من ذوي االحتياجات الخاصة على أنه العائق األكبر في وجه اإلدماج لقد تم وصف موقف المجتمع العام تجاه األ

الكامل. فقد تؤثر المواقف السلبية على حياة األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم والتوظيف والمشاركة 

بمرور الوقت. فمن خالل مزيج من الحمالت العامة الكبيرة  تجاه االحتياجات الخاصة يمكن تغيير المواقفوالمجتمعية. 

 وكيف أن كالمهم وأفعالهم مهمة. ،ة، يمكن للناس أن يتعلموا أكثر عن االحتياجات الخاصةوالمبادرات المحلي 

 . إيجاد مجتمعات يمكن العيش فيها2

كما يرغبون. إن القدرة  واللعبم والعمل إن المجتمعات التي يمكن العيش فيها هي أماكن تتوفر للناس فيها الفرصة للعيش والتعل  

أيضاً فرصة المشاركة االجتماعية، والتعامل  تعنيالمادية على الوصول مهمة، ولكن المجتمعات التي يمكن العيش فيها 
 .وأن يتم شمول الشخص في النشاط المجتمعي ،ن واألمان، والشعور باألموالعملي   الشخصي  

 . دعم الوصول إلى عمل هادف3

خالل عملية التوظيف  وذلكاجات الخاصة عوائق أثناء سعيهم للحصول على عمل، يعادة ما يواجه األشخاص من ذوي االحت

، من ذوي االحتياجات الخاصة ألشخاصاحاجات ذه العوائق مراعاة أصحاب العمل لوفي مكان العمل. وتتطلب إزالة ه

يها لتوفير مقابالت للممارسات اإليجابية التي يمكن تبن   وبأن يتوفر لديهم تقدير   ،بالمعلومات والقدرة على الوصول  والمتعلقة
 العمل. ةلتجرب عمل يمكن الوصول إليها، وإجراء تعديالت معقولة على مكان العمل، ولتوفير فرص  

 أفضل جراءاتوإوصول إلى الخدمات العامة من خالل أنظمة . تحسين القدرة على ال4

قيداً عأن تكون معق دة. ويمكن أن يكون األمر أكثر تفي المجتمع الالزمة للوصول إلى الخدمات  يمكن لألنظمة واإلجراءات

عبة ومكلفة لألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة. فقد تصبح المهام البسيطة مثل الحصول على رخصة قيادة صبالنسبة 

بشكل  ن ضمان حصول الجميع على القدرة على الوصول إلى المعلومات والخدماتلشخص من ذوي االحتياجات الخاصة. إ

 هو مسؤولية جميع الدوائر الحكومية والمجالس المحلية ومؤسسات المجتمع واألعمال في والية نيو ساوث ويلز. متساو  
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 لخاصة؟كيف سيشارك األشخاص من ذوي االحتياجات ا

ة المتغيرة. وتحت ئتعترف الخطة بأن األهداف طويلة المدى، وسيتوجب على الخطة أن تتطور استجابة للتغذية الراجعة والبي

كل هدف، توجد هناك عدة إجراءات فورية إلى جانب عدة مواضع أخرى للتطوير اإلضافي. لقد أسهم األشخاص من ذوي 

المشاركة المستمرة من قبل  إنالتي قدمت إرشاداً لمواضع العمل.  الل االستشاراتاالحتياجات الخاصة في تطوير الخطة من خ

حديد مواضع أخرى لتاألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة حيوية في تصميم تفاصيل اإلجراءات ومراجعة األولويات 

 .عليها للتركيز

 كيف سيتم قياس مدى نجاح الخطة؟

ل تأثيرها على حياة الناس. إذ سيكون هناك عدد من الفرص لألشخاص من ذوي في النهاية سيتجل ى نجاح الخطة من خال

 االحتياجات الخاصة لتقديم تغذية راجعة مستمرة حول تأثيرها.

وغيرهم من المشاركين  في الوالية، الحالي ة إلداراتالالحتياجات الخاصة، ولجنة بالتعاون مع مجلس والية نيو ساوث ويلز و

لإلبالغ عن مستويات إنجاز اإلجراءات  ،تطوير إطار عمل للحوكمة ورفع التقارير والتقييمبحكومة الوالية ستقوم الرئيسيين، 

 تياجات الخاصة.موجودة في خطة إدماج ذوي االحال

 للعامة. ي االحتياجات الخاصة وجعله متاحاً وسيتم تقديم تقرير سنوي عن مستوى اإلنجاز في الخطة لوزير شؤون ذو

 المشاركة أو الحصول على مزيد من المعلومات؟كيف يمكنني 

 306 782 1800الهاتف 

 660 555 1800أو الرقم المجاني   727 555 1300 خدمة الترحيل الوطنية

  313230 خدمة الترجمة والترجمة الفورية

 NSWDIP@facs.nsw.gov.au بريد إلكتروني

 http://www.facs.nsw.gov.au/dipإللكتروني الموقع ا
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