ARABIC

معاش دعم اإلعاقة ()Disability Support Pension
يوفر ) Disability Support Pension (DSPدعما ً ماليا ً لألشخاص الذين لديهم حالة مرضية بدنية أو عقلية أو نفسية تعيقهم
عن العمل ،أو المصابين بالعمى الدائم.
األهلية لـ Disability Support Pension
قد تكون مؤهالً لـ  DSPإذا:









كان عمرك بين  61و age pension
كنت تفي بمتطلبات اإلقامة
كنت تفي بمتطلبات اختبارات الدخل والممتلكات المنطبقة على حالتك ،و
كنت مصاباً بالعمى الدائم ،أو
ت ّم تقييم حالتك وثبت أن لديك ضعف بدني أو عقلي أو نفسي ،و
كنت غير قادرعلى العمل ،أو تتدرب للعمل ،لمدة  61ساعة أو أكثر في األسبوع وتتقاضى أجراً بنفس معدل الحد األدنى
لألجور ذي الصلة أو أعلى منه ،خالل العامين القادمين ،وذلك بسبب ضعفك ،و
شاركت بفعالية ،أو أكملت  ،Program of Supportإن كان مطلوباً.

المطالبة بـ Disability Support Pension
عندما تقدم مطالبتك ،سوف يُطلب منك تقديم إثبات طبي .وقد نحتاج إلى أخذ نسخ ضوئية عن مستنداتك وإرجاع األصل إليك.
سوف نستخدم هذه المستندات كجز ٍء من عملية التقييم للبت بشأن أهليتك للدفعة .وقد يتعين عليك حضور جلسات تقييم.
بمجرد أن تقدم جميع مطالباتك ومستنداتك الداعمة وبعد أن تكمل التقييمات الخاصة بك ،سوف نخبرك إذا ت ّمت الموافقة على
مطالبتك .وإذا كنت مؤهالً لـ  ،DSPفسوف نخبرك بالتاريخ الذي سوف تبدأ فيه دفعتك والمبلغ الذي سوف تتلقاه.

Job Capacity Assessment
كجز ٍء من عملية تقييمك ،فسوف يتعين عليك حضور جلسة تقييم القدرة على العمل ) ،Job Capacity Assessment (JCAويتم
في  JCAتحديد تأثير حاليتك المرضية وإعاقتك على قدرتك على العمل وما إذا كنت ستستفيد من مساعدة في التوظيف.
هذا التقييم مجاني.
Disability Medical Assessment
بعد إجرائك لـ  ،JCAقد تتم إحالتك إلى ).Disability Medical Assessment (DMA
يساعدنا  DMAعلى تقييم حالتك المرضية لكي نقرر أهليتك لـ  DSPألسباب طبية.
سوف يجري لك  DMAطبيب متعاقد مع الحكومة .ولن يكون هذا الطبيب طبيبك المعتاد ،ولكنه سوف يتواصل مع طبيبك إذا
احتاج للمزيد من المعلومات .جميع األطباء المتعاقدين مع الحكومة مؤهلين ومتمرسين إلجراء هذه التقييمات.
سوف يزودنا الطبيب بتقرير سيساعدنا على اتخاذ قرار بشأن مطالبتك بـ .DSP
هذا التقييم مجاني.
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المزيد من المعلومات
لمزي ٍد من المعلومات:





قم بزيارة الموقع االلكتروني  humanservices.gov.au/Arabicحيث يمكنك االطالع على معلومات مكتوبة أو
ت أخرى
صوتية أو مرئية بلغا ٍ
اتصل على الرقم  131 202للتحدث إلينا بلغتك ،أو
اذهب إلى أحد مراكز الخدمات.

*تنطبق رسوم على المكالمات الهاتفية .وقد تُفرض رسوم أعلى على المكالمات من الهواتف النقالة.

DISABILITY SUPPORT PENSION
Department of Human Services
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ENGLISH

Disability Support Pension
Disability Support Pension (DSP) provides financial support for people who have a physical,
intellectual or psychiatric condition that stops them from working, or who are permanently blind.
Eligibility for Disability Support Pension
You may be eligible for DSP if you:
 are between 16 years of age and age pension age
 meet the residence requirements
 meet the income and assets tests for your situation, and
 are permanently blind, or
 are assessed as having a physical, intellectual or psychiatric impairment, and
 are unable to work, or be retrained for work, for 15 hours or more per week at or above the
relevant minimum wage within the next two years because of your impairment, and
 have actively participated in, or completed, a Program of Support if required.
Claiming Disability Support Pension
When you claim you will be required to provide medical evidence. We may need to copy your
documents and return the originals to you.
We will use these documents as part of the assessment process to determine your eligibility for
payment. You may need to attend assessments.
Once you have submitted all your claims and supporting documentation and completed your
assessments, we will let you know if your claim is successful. If you are eligible for DSP, we will
tell you when your payment will start and how much you will get paid.
Job Capacity Assessment
As part of your claim process, you will need to attend a Job Capacity Assessment (JCA). A JCA
will determine the impact of your medical conditions and disabilities on your ability to work and
whether you would benefit from employment assistance.
There is no cost for this assessment.
Disability Medical Assessment
Following your JCA, you may be referred to a Disability Medical Assessment (DMA).
A DMA helps us assess your medical conditions in order to determine your medical eligibility for
DSP.
Your DMA will be conducted by a government contracted doctor. This doctor will not be your
usual doctor, though they may contact your doctor if they need more information. All government
contracted doctors are qualified and trained to carry out these assessments.
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They will provide us with a report that we will use to help us make a decision on your DSP claim.
There is no cost for this assessment.
More information
For more information:




go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in other languages
call 131 202 to speak to us in your language, or
visit a service centre.

*Call charges apply. Calls from mobile phones may be charged at a higher rate.
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