PERSIAN/FARSI

برنامه مستمری حمایتی معلوالن )(Disability Support Pension
) Disability Support Pension (DSPبه افرادی که دچار معولیت جسمی ،ذهنی یا مبتال به عارضه های روانپزشکی بوده
و این شرایط باعث عدم توانایی کار کردن آنها می شود ،و همچنین به افرادی که دچار نابینایی دائمی هستند ،کمک مالی ارائه
می دهد.
شرایط الزم برای بهره مندی از Disability Support Pension
شما در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانید از  DSPاستفاده کنید:
 بین  61سال سن تا سن مجاز برای دریافت مستمری سالمندی ( )age pensionباشید
 شرایط الزم اقامتی را دارید
 مطابق با وضعیتی که دارید ،شرایط الزم در ارزیابی درآمد و دارایی های را کسب کرده اید ،و
 به صورت دائمی نابینا هستید ،یا
 مطابق با ارزیابی ها دارای اختالل جسمی ،ذهنی یا عارضه روانپزشکی شناخته شده اید ،و
 به دلیل این اختالالت ،طی دو سال آینده قادر به کار کردن یا کارآموزی مجدد برای انجام  61ساعت یا بیشتر کار در
هفته با دستمزدی معادل یا باالتر از حداقل مبلغ تعیین شده نیستید ،و
 در صورت نیاز ،در برنامه حمایتی (  ) Program of Supportمشارکت فعالیت داشته یا آن را به پایان رسانده اید.
مطالبه کردن Disability Support Pension
هنگام مطالبه و درخواست برای این مستمری باید مدارک مرتبط پزشکی خود را ارائه دهید .ممکن است از این اسناد و مدارک
نسخه هایی تهیه نموده و اصل مدارک را به شما بازگردانیم.
ما به عنوان بخشی از روند رسیدگی به منظور تعیین صالحیت شما برای دریافت مستمری از این مدارک استفاده خواهیم کرد.
ممکن است ملزم باشید در جلسات ارزیابی حضور یابید.
وقتی کلیه مدارک درخواست و شواهد تکمیلی را ارائه دادید و ارزیابی های خود را پشت سر گذاشتید ،به شما اطالع خواهیم داد
که با درخواست شما موافقت شده است یا خیر .اگر واجد شرایط دریافت  DSPباشید ،مبلغ قابل پرداخت و زمان آغاز پرداخت
آن را به شما اطالع خواهیم داد.
ارزیابی توانائی شغلی )(Job Capacity Assessment
به عنوان بخشی از روند رسیدگی به درخواست ،شما باید در یک ) Job Capacity Assessment (JCAشرکت کنید .در
روند  JCAمشخص می شود که وضعیت پزشکی و معلولیت شما چه تاثیری بر توانایی تان برای کار دارد و اینکه آیا می
توانید از کمک های استخدامی استفاده کنید یا خیر.
این ارزیابی هیچگونه هزینه ای برای شما نخواهد داشت.
ارزیابی پزشکی معلولیت )(Disability Medical Assessment
پس از اتمام  ،JCAممکن است برای انجام ) Disability Medical Assessment (DMAمعرفی شوید.
 DMAبه ارزیابی وضعیت پزشکی شما به منظور تعیین صالحیت پزشکی برای دریافت  DSPکمک می کند.
 DSPتوسط یک پزشک طرف قرارداد با دولت انجام خواهد شد .این پزشک ،پزشک همیشگی شما نخواهد بود ،با این حال می
تواند در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با پزشک شما تماس بگیرد .کلیه پزشکان طرف قرارداد با دولت صالحیتهای الزم
برای اجرای این ارزیابی ها را دارا بوده و برای این کار آموزش دیده اند.
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آنها گزارشی از این روند در اختیار ما قرار می دهند که از آن برای تسهیل تصمیم گیری در زمینه درخواست  DSPشما
استفاده خواهیم کرد.
این ارزیابی هیچگونه هزینه ای برای شما نخواهد داشت.
اطالعات بیشتر
برای کسب اطالعات بیشتر:




به  humanservices.gov.au/Farsiمراجعه کنید .در اینجا می توانید به اطالعاتی در قالب نوشتاری ،صوتی یا
تصویری به زبانهای دیگر دسترسی داشته باشید.
برای صحبت با ما به زبان خودتان ،با شماره  131 202تماس بگیرید ،یا
به یک مرکز خدماتی مراجعه کنید.

* هزینه های معمول برای تماس محاسبه خواهند شد .تماس با تلفن همراه ممکن است نرخ بیشتری داشته باشد.

DISABILITY SUPPORT PENSION
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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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