الدخول مجاني للقائم
على رعايتك
1800 893 044
www.companioncard.nsw.gov.au

كيفية تقديم طلب للحصول على البطاقة
1

قم بالدخول إلى www.companioncard.nsw.gov.au

لطباعة استمارة الطلب أو اطلب نسخة مطبوعة عبر الهاتف
أو البريد اإللكتروني أو البريد.
2

قم بإعادة استمارة الطلب عبر البريد إلى العنوان:
Companion Card
Locked Bag 4028
Ashfield NSW 1800

ما المعلومات التي أحتاج إلى تقديمها مع طلبي؟
ستسأل استمارة الطلب الخاص ببطاقة ال ُمرافق عن:
معلومات حول إعاقتك
معلومات حول حاجتك ل ُمرافق يرعاك لمدى الحياة
إثبات من أخصائي رعايتك الصحية أو مقدم الخدمة لك يؤكد
استيفاءك لكافة معايير التأهل الخاصة ببطاقة ال ُمرافق
صورتان شمسيتان ملونتان ذات جودة عالية وموقعتان من
الشخص الذي قام بالتحقق من طلبك.

كيف أستخدم بطاقة ال ُمرافق؟
من الممكن استخدام بطاقة ال ُمرافق
لدى الشركات والمراكز وال َمرافِق
المشاركة في البرنامج في جميع
أنحاء نيو ساوث ويلز وحول
أستراليا.
قم أنت أو ُمرافقك بإبراز بطاقة
ال ُمرافق عند القيام بالحجوزات أو
شراء التذاكر من الهيئات المشاركة
في البرنامج وستقوم الهيئة بتزويد ُمرافقك بتذكرة مجانية.

ما هي بطاقة ال ُمرافق Companion Card؟
بطاقة المرافق مخصصة لألشخاص المصابين بإعاقة شديدة ودائمة ممن
يحتاجون ل ُمرافق يرعاه لمدى الحياة ويدعم ذهابه لمختلف المراكز
والمشاركة في األحداث المجتمعية واألنشطة الترفيهية.
من الممكن تقديم هذه البطاقة عند القيام بالحجوزات أو عند شراء التذاكر
من مكاتب الفعاليات والمراكز المشاركة في البرنامج وهي تتيح ل ُمرافق
حامل البطاقة الحصول على تذكرة.

من المؤهل للحصول على البطاقة؟
قد تكون مؤهالً للحصول على بطاقة ال ُمرافق إذا:
 1كنت مواطنا ً أو مقيما ً في أستراليا ،وتعيش في نيو ساوث
ويلز؛
 2وكنت من األشخاص المصابين بإعاقة شديدة ودائمة؛
 3ولم تكن قادراً على المشاركة في معظم المراكز أو األنشطة
المجتمعية من دون ُمرافق يرعاك؛
 4وكانت الوسائل ال ُمعينة والتقنيات األخرى ال تلبي احتياجاتك
لمرافق يرعاك؛ و
 		 5كانت حاجتك لهذا المستوى من رعاية ال ُمرافق مستمرة لمدى الحياة.

من الممكن استخدام بطاقة ال ُمرافق في مختلف
المراكز في جميع أنحاء الوالية

Taronga
Western Plains Zoo
Dubbo

Rosehill races
Rosehill

The Dish
Parkes

Victoria Park
Sydney

للحصول على مزيد من المعلومات
1800 893 044 :هاتف
info.companioncard@facs.nsw.gov.au :بريد إلكتروني

www.companioncard.nsw.gov.au :موقع إلكتروني

