ورودی رایگان برای
مراقب شما
1800 893 044
www.companioncard.nsw.gov.au

چگونه درخواست کارت بدهید
1

به سایت www.companioncard.nsw.gov.au

مراجعه کنید و فرم درخواست را چاپ کنید یا از طریق تلفن،
ایمیل یا پست ،درخواست یک نسخه فرم کاغذی کنید.
2

فرم درخواست را از طریق پست به آدرس زیر ارسال کنید:
Companion Card
Locked Bag 4028
Ashfield NSW 1800

همراه با درخواست خود ،باید چه اطالعاتی
ارایه کنم؟
فرم درخواست کارت همراه ،این اطالعات را میخواهد:
اطالعات درباره معلولیت شما
اطالعات درباره نیاز شما به مراقبت مادامالعمر
تاییدیه کادر پزشکی یا ارایه دهنده سرویس در رابطه با این
که شما واجد شرایط دریافت کارت همراه هستید
دو عکس رنگی پاسپورتی که توسط فردی که درخواست شما را تایید
کرده امضا شده باشد.

چگونه از کارت همراه استفاده کنم؟
کارت همراه را میتوان در کسب و
کارها ،مکانها و تسهیالت سراسر
نیو ساوت ویلز و استرالیا استفاده
کنید.
شما و همراه شما موقع رزرو یا
خرید بلیت از وابستگان ،کارت
همراه را نشان میدهید .وابسته یک
بلیت رایگان به همراه شما ارایه
میدهد.

کارت همراه چیست ()Companion Card؟
کارت همراه ویژه افراد دارای معلولیت شدید و دائمی است که
مادامالعمر برای حضور در مکانها و شرکت در رویدادهای گروهی و
فعالیتهای تفریحی نیاز به مراقبت و حمایت دارند.
هنگام رزرو یا خرید بلیت برای رویدادها و مکانها میتوانید کارت را
ارایه کنید و دارنده کارت یک بلیت برای همراه خود میگیرد.

چه کسی واجد شرایط کارت است؟
شما در صورتی واجد شرایط کارت همراه هستید که:
 1شهروند یا مقیم استرالیا باشید و در نیو ساوت ویلز ( )NSWزندگی
کنید ،و
 2معلولیت شدید و یا دائمی داشته باشید ،و
 3بدون کمک مراقب ،قادر به شرکت در مراسم یا فعالیتها نباشید ،و
 4وسایل کمکی و سایر فناوریها نیاز شما به مراقبت را مرتفع نکنند
 5مادام العمر به این اندازه مراقبت حضوری نیاز داشته باشید.

کارت همراه را میتوانید دراماکن سراسر ایالت
استفاده کنید

Taronga
Western Plains Zoo
Dubbo

Rosehill races
Rosehill

The Dish
Parkes

Victoria Park
Sydney

برای اطالعات بیشتر
1800 893 044 :تلفن
info.companioncard@facs.nsw.gov.au :ایمیل

www.companioncard.nsw.gov.au :وبگاه

