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  ُنشر من ِقبل:

التابع للعيادة الغرض من هذا الكتّيب هو استخدامه كجزء من برنامج "الدعم الذاتي 

القانونية المجتمعية في هاميلتون، إلى جانب الفيديو المعنون "االستعداد لهيئة 

برنامج. اللموّجه حول سير عملية تحكيم اإلعانات االجتماعية" ا  

 يتوّفر الفيديو المعنون "االستعداد لهيئة تحكيم اإلعانات االجتماعية" على :

www.hamiltonjustice.ca    

 ثم إلى" Our Legal Services"اذهب إلى 

Ontario Disability Support Program  

 

 أو اتصل بالعيادة القانونية المجتمعية في هاميلتون. 

 

يتوّفر هذا الكتّيب بلغات أخرى ُيرجى االتصال بالعيادة القانونية المجتمعية في  

  هاميلتون للحصول على قائمة بتلك اللغات.

100 Main Street East, Suite 203 
Hamilton, ON  L8N 3W4 

    :فاكس 905-523-7282

  هاتف:     905-527-4572

www.hamiltonjustice.ca 

Cet outil est également disponible en français 

http://www.hamiltonjustice.ca
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 تلخيص قضّيتك يف هناية جلسة الاس امتع

ستحصل قبل نهاية الجلسة على فرصة لتلخيص قضيتك  للك كخ تكخكبكر عضكل الكهكيك كة بك يكجكا  
حلل سبب اعتقاد  أن  من ذلي اإلعاقة. إذا  نت منتسًبا "لبرنامج المساعكد  مكن أجكل الكدعك  
الذاتخ الملّجه" التابع للعياد  القانلنية المجتمكعكيكة فكخ لكامكيكلكتكلنل سكتكحكصكل عكلكى "إفكاد  مكقكّد  
الطلب" لالتخ يم ن  الرجلع إليهكا خك ل إعكطكام الكمكلكّخكصل أل حكتكى يكمك كنك  أن تكطكلكب مكن 
العضل قرامتها الحًقا. عندما تنتهخ من الملّخكص أأل إذا اخكتكرت أال تكقكّد  مكلكخكًصكا ل سكتكتكا  

أإذا  ان حاضًرا ل فرصة لتقدي  ملخص لذ ر السبب الكذي يكجكعكل لممثل لحد  تح ي  اإلعاقة 
  لحدته تعتقد أن  لست من ذلي اإلعاقة

 تقدمي قضيتك

بعد االنتهام من األملر التمهيديةل سيرغب عضل لي ة التح ي  فخ سكمكاعك  لسكمكاع ،كهكلد ل 
 لسُيطلب من  التعّهد بقلل الحقيقة.

سيتضّمن الج م الر يسخ من الجلكسكة اإلدالم ب،كهكادتك ي تكقكديكمك  لكدلكيكل حكلل حكالكتك  الكطكبكيكة 
عاقات  أاألعراض  ل يف تؤثر علي  يلمًيا. تل  لخ فرصت  للحديث عكن  حكالكة طكبكيكة   كللا 

على أن،طت  الكيكلمكيكة. بكعكد انكتكهكا ك   تأثيرلا   لمدىجللريتهاتعانخ منها لمدى خطلرتها أأل 
 من تقدي  دليل ل قد ُتسأل م يًدا من األس لةل  ذل  إذا حضر "مسؤلل تقدي  القضية" 

قد يطر  علي  لل اآلخر الم يد من األس لة.    DAUيODSP  التابع للحد  تح ي  اإلعاقة 
إذا ل  تفه  أحد األس لةل أخبر عضل لي ة التح ي ل لبدلره سيحالل مساعدت  علكى الكفكهك . إذا 
ل  تعرف اإلجابةل أخبر عضل الهي ة بذل ل لال تكقكلكذ إذا اسكتكفكرقكت فكخ الكتكفك كيكر فكخ إجكابكتك  

  لبعض اللقت.

 القرار
ال تصدر لي ة تح ي  المنافع االجتماعية قرارلا خ ل الجلسةل بكل يكّطكلكع عضكل الكهكيك كة عكلكى 

 06األدلة بعد الجلسةل ليصدر قراًرا خطًيا ُترسل نسخكة عكنكه إلكيك  عكبكر الكبكريكدل عكاد  خك ل 
 يلًما. 

ريُرجى االتصال بمكتبنا عندما تستلم القرا   



 

 

 

 

14 

   اتبع —يف جلسة الاس امتع

 هل تأ خرت يف تقدمي طلب الطعن؟

ليس على لي ة تح ي  المنافع االجتماعية سماع قضيت  إذا فكاتك  مكلعكد تكقكديك  الكطكعكن خك ل 
إذا أبكديكت أسكبكاًبكا لجكيكهكةل فكأنكت تكطكالكب لكيك كة  تمدديدد ايلًمال لل ن قد تمنح  الهي ة  06فتر  

يكلًمكا الكمكمكنكلحكة لك   06أبعد مرلر فتر  الك  بالطعن متأخر االتح ي  بسماع قضيت  رغ  تقّدم  
  لتقدي  الطلب لالمذ لر  فخ  تاب قرار المراجعة الداخلية المرسل ل  .

 

أخبر عضل لي ة التح ي  عن عد  تمّ ن  من تقدي  الطعن فخ الملعد المحدد ألسباب 
 "ل مثل:خارجة عن إرادتك"
 .عد  تلقي   تاب القرارل أل تسّلم  ال تاب متأخًرا 
  تسّلمَت القرار لل ن  تلاجه صعلبة فخ: حاج  اللفةل القرام  أإلمام  بالقرام  ل فه  سير

 عملية الطعن.
  ان لدي  صعلبة ألسباب تتعّلذ ب عاقت ل لأنت ترغب فخ الحصلل على ت يفات 

 . قانلن حقلذ اإلنسانخاصة باإلعاقة لفذ 
 .حالة طار ة ،خصية أل لدلاٍع إنسانية  

 

أخبر عضل لي ة التح ي  أن  لطالما نليت الطعن على القرار السلكبكخ عكلكى طكلكبك  الكحكصكلل 
لكدعك  طكلكب الكتكمكديكد  دلكيكً  إذا  كان ذلك  صكحكيكًحكا. أحضكر مكعك    ”اُ.ِد.ْس.بِِ ” منافع  على

أمثً ل أحضر دليً على دخلل  المست،فكى إذا  كنكت مكريًضكا عكنكدمكا ُأرسكل إلكيك  الكقكرار عكبكر 
البريد . أما إذا  نت تعانخ من م، لة فخ الذا ر  أّثرت على قدرت  على تسلكيك  طكلكب الكطكعكن 

 فخ الملعد المحّدد فب م ان  إحضار ،هاد  طبية.
سيصدر عضل لي ة التح ي  قراره حلل منح  التمكديكد مكن عكدمكهل فك ذا ُمكنكحكتكه سكتكتكقكّد  نكحكل 

 الج م الر يسخ من الجلسة.



 

 

 ال مور المتهيدية
" قكبكل سكمكاع قضكيكتك   بكعكض أمور تمديديدديدةبعد ذل  سيتطّرذ عضل لي ة التح ي  إلى أي "

األمثلة على األملر التمهيدية تتمّثل فخ طلبات التأجيل أل األدلة الجديد  أل تأخر تقدي  طكلكب 
 على األدلة الطبية.” ُا.ِد.ْس.ِب ”  الطعن أل اعتراضات 

 التعّرف عىل احلضور

فخ بداية جلسة االستماعل سيعّرف عضل لي ة تكحك كيك  الكمكنكافكع االجكتكمكاعكيكة عكن نكفكسكه أأل 
نفسها  لسيستعل  عن أسمام األ،خاص المتلاجكديكن فكخ الكجكلكسكةل ثك  سكيكقكّد  الكعكضكل ،كرًحكا 

 ملجً ا عن  يفية سير الجلسةل لسيتأ د من العنلان البريدي الذي سُيرسل إليه قرار الطعن.
 قد يقّد  عضل لي ة التح ي  بعد ذل  لصًفا مختصًرا لدلر لي ة تكحك كيك  الكمكنكافكع االجكتكمكاعكيكة    

” مكنكفكصكلكة عكن بكرنكامكج  لأنكهكا  ما سيحرص عضل الهي ة على أن ت لن لديه  كافكة الكلثكا كذ
 .“ُا.ِد.ْس.بِ ”المرسلة إلى الهي ة سلام من ِقَبل  أل من ِقبل 

 طلبات التأ جيل

يم ن أن تقّد  معظ  طلبات التأجيل قبل ملعد جلسة االستماع. أاتصل بم تبنا إذا رغبكت فكخ 
الحصلل على م،لر  أخرى حلل طلب التأجيل . يم نك  طكلكب الكتكأجكيكل فكقكط فكخ حكال  كان 
لدي  سبب لجيه جًدا لعد  تمّ ن  من الحضلر فخ ملعد الجلسة. تصدر قرارات الكتكأجكيكل فكخ 

يت  إعاد  جدللة الجلسات بسبب التأخر فخ طلب المساعد  الكقكانكلنكيكة  لنحاالت خاصة فقط. 
  أل للحصلل على تقارير طبية إضافية. إذا ت  رفض طلب التأجيلل سيستمر عقد الجلسة.

 هل هناك دليل جديد؟

يلًمال ينبفخ علكيك  أخكذ  06ل  تتمّ ن من تقديمها قبل الجلسة بك  وثائق طبيةإذا  ان بحل ت  

الم،لر  القانلنية قبل تسلي  تل  اللثا ذ. ف ذا ُأ،ير علكيك  بكتكسكلكيكمكهكال يكنكبكفكخ عكلكيك  إحضكار 
يDAUنسختين إضافيتين مع ل لعكضكل الكهكيك كة لمكمكثكل لحكد  الكتكحك كيك  الكخكاصكة بكاإلعكاقكة  

ODSP   إذا  ان حاضًرا. سيقرر العضل فخ تل  الحالة ما إذا  كان سكيكأخكذ بكاألدلكة الكطكبكيكة

  اإلضافية. ا،ر  سبب عد  تمّ ن  من الحصلل على تل  التقارير الطبية فخ لقت أقرب.
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 قاعة اجللسة

ُتعقد جلسات االستماع فخ لي ة تح ي  المنافع االجتماعية فخ القاعة الم،ار إليها فخ إخطكار 
جلسة االستماع الُمرسل إلي . تحتلي قاعة الجلسة على طاللة يجلكس الكجكمكيكع حكللكهكال فكهكخ 
ذا تكلاجكد  ليست قاعة مح مة رسميةل بل لخ أ،به بفرفة اجتماعات. ت لن الجكلكسكة سكريكةل لا 

 مترج  ،فلي فهل مطالب بالحفاظ على سرية لخصلصية  ل ما ُيقال فخ الجلسة.  

  يف جلسة الاس امتع

 املرتمجون الشفويّون

ُتدار جلسات االستماع فكخ لكيك كة تكحك كيك  الكمكنكافكع االجكتكمكاعكيكة بكالكلكفكة اإلنكجكلكيك يكة أل الكلكفكة 
الفرنسية. إذا ل  ت ن تتحّدث لتفه  أي من اللفتين يجب أن ي لن لديك  مكتكرجك  ،كفكلي خك ل 
الجلسة. يجب أن ت لن قد طالبت باالستعانة بمترجك  ،كفكلي لكلكفكة الكتكخ تكتكحكّدث بكهكا عكنكدمكا 
تقّدمت بطلب الطعنل حتى تقل  لي ة التح ي  باتخاذ ترتيبات حصلل  عكلكى خكدمكات مكتكرجك  

  ،فلي.

 الوقائع
ستتحّدث عن م،  ت  الطبية التخ أ،ار طبيب  المعالج إلى ألميتها لسكتُكسكأل أسك كلكة حكللكهكا 

 ل،ر   يفية تأثيرلا على حيات  اليلمية.
إن لهي ة تح ي  الكمكنكافكع االجكتكمكاعكيكة الكقكدر  عكلكى تكفكيكيكر قكرار رفكض حصكللك  عكلكى مكنكافكع 

ODSP على الهي ة اإلجابة عن السؤال التالكخ: لكل  كان لكذا ال،كخكص مكؤلكً  لكلكحكصكلل .
 فخ التاريخ الذي قررت فيه الل ار  "عد  ألليته"؟  ODSPعلى منافع 

يطر  األس لَة عضل لي ة الكتكحك كيك  الكذي سكيكقكرر مكا إذا  كنكت مسكتكلٍف لكلكمكعكايكيكر الكقكانكلنكيكة 
عندما رفضت الكل ار  طكلكبك . لسكت بكحكاجكة إلكى إظكهكار أنك   ODSPللحصلل على منافع 

غير قادر أبًدا على أدام اللظا فل فالمعايير القانلنية "جللرية" للكيكس "،كديكد ". يكريكد عضكل 
الرعاية الشخدصديدة  لي ة التح ي  سماع ما تلاجهه من م،  ت فخ القيا  باألن،طة اليلمية: 

  المشاركة في المجتمع المحلي ومكان العمل.
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ىل جلسة الاس امتع؟  ماذا أ حرض ا 

ُيرجى االحتفاظ باأللراذ األوراق معك إلى الجلسة أمر ا شديد األهمية. جميع يمّثل إحضار 
 التخ ت لد  بها العياد  القانلنية مًعا.  

 :ُيرجى إحضار

 إخطار جلسة االستماع 
  جميع اللثا ذ لالتقارير الطبية لالتقارير المخبرية التخ ت  تسليمها قبل الجلسة إلى لي ة

ل لالتخ ODSP  للحد  التح ي  الخاصة باإلعاقة فخ SBTتح ي  المنافع االجتماعية أ
 . أحضر  ذل  نسًخا مطبلعة عن اللصفات الطبية DAUُيرم  إليها أحياًنا بك 

 ل جاجات األدلية التخ تتعاطالا حالًيا. 
  المستندات المقّدمة إلى مدير برنامج ألنتاريل لدع  ذلي اإلعاقةODSP. 
 .م حظات  حلل ما تريد أن تتذ ر إخباره لعضل لي ة تح ي  اإلعانات االجتماعية 
   إذا تأخرت فخ تقدي  طلب الطعنل ُيرجى إحضار ،ر  مدعل  بالمستندات لسبب عد

 30رق  تمّ ن  من تقدي  الطعن فخ الملعد المحّدد أانظر قس  "األملر التمهيدية" صفحة 
  لم يد من المعللمات .

 من س يكون حارًضا؟

عاد  ما ترسل لي ة التح ي  عضًلا لاحًدا من أعضام الهي ة التخاذ القرار فيما يخص 
،خًصا لحضلر  ODSPقد ترسل  ذل  لحد  التح ي  الخاصة باإلعاقة فخ برنامج  قضيت .

 .ODSPجلسة االستماع الخاصة ب  ل خ يجادل بعد  أحقيت  فخ الحصلل على منافع 

عاد  ما يسمح العضل بحضلر أحد أفراد عا لت  أل أحد أصدقا   أل ،خص آخر للجلسة 
لدعم  معنلًيا. ف ذا سمح عضل لي ة التح ي  بحضلر صديق  أل قريب  مع  طلال الجلسةل 

إذا أردت أن يقدم شخص ما دليال  أو . لن ُيسمح له بالحديث أل إعطام أدلة لهي ة التح ي 
من  0سي لن علي  اتّباع قلاعد لي ة تح ي  المنافع االجتماعية أانظر صفحة  يدلي بشيادته

لذا الدليل لاتصل بالعياد  القانلنية . سيتلّجب على ال،الد االنتظار خارج قاعة جلسة 
  االستماع حتى يحين لقت اإلدالم ب،هادته.



 

 

 :موعد اجللسة

 ذلاب  إلى جلسة االستماع أمر لا . 
ستجد التاريخ لالتلقيت على "إخطار جلسة االستماع" الذي ُأرسل إلكيك  بكالكبكريكد. إذا لك  تكذلكب 
إلى الجلسةل قد تسير الجلسة  ما لل مخطط لكهكا للكن تكحكصكل عكلكى فكرصكة لكتكقكديك  قضكيكتك  
أرلاية قّصت  . إذا تخّلفت عكن الكحكضكلر دلن لجكلد سكبكب مكعكقكلل قكد تكخكسكر الكطكعكن الكذي 

  لكمكد  SBTأ تقّدمت بهل لقد ال تتمّ ن من تقدي  طعن لدى لي ة تح ي  الكمكنكافكع االجكتكمكاعكيكة 
 عامين. فخ حاالت خاصةل يم ن  تقدي  طلب لتأجيليإرجاميفّض الجلسة الخاصة ب .

يجب أن تحضر مكبكّ كًرا بكعكض ال،كخم فكخ يكل  جكلكسكة االسكتكمكاع الكخكاصكة بك .  كن مسكتكعكًدا 
النتظار عضل لي ة تح ي  المنافع االجتماعية ليستدعي  إلى الجلسة. إذا تأخرت قد ترّد لكيك كة 

أن تحضر جلسة االستماع الخاصة ب  ،خصًيا فخ لكيك كة تكحك كيك   يجبالتح ي  طلب الطعن. 
    SBT   االجتماعيةالمنافع 

 :هام 
إلكى جكلكسكة االسكتكمكاع الكخكاصكة بك  بسكبكب  الكلصكللفخ حال  نت ستتأخر أل لن تتمّ ن مكن 

أن تتصل على الفكلر بكهكيك كة الكتكحك كيك ل فكقكد تكتكمكّ كن الكهكيك كة مكن عكمكل يجب ظرلف استثنا يةل 
 ترتيبات أخرى ل . رق  الهاتف المجانخ لهي ة تح ي  المنافع االجتماعية لل:

 1-888-256-6758  

: الجزء الثاني  
  الذهاب إلى جلسة االستماع

 الوقت :
عاد  ما يت  تخصيص ساعة إلى ساعة لنصف لجلسات االستماعل لقد تستفرذ بعض 

دقيقة. تستفرذ الجلسة على  54إلى  06الجلسات فتر  أطللل لبعضها اآلخر ال يتعّدى 
  األرجح فتر  أطلل إذا  ان لدي  مترج  ،فلي.
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 لل لدي  للاية أل ن،اطات اعتدت القيا  بها لاضطررت للقفها؟ 

  لل طرأت تفيرات على حيات  االجتماعية أل ع قات  بمجتمع  المحلخ بسبب
 حالت  الطبية؟

  لل ال ت ال تتردد على ال نيسةيالمعبديال نيسيالمسجد بقدر ما  نت تفعل قبل
 تدللر صحت ؟ إذا قّل ترّدد  ُيرجى ،ر  السبب.

 يف أّثرت حالت  الصحية علي  نفسًيا؟  
 لل لدي  أي أعراض جانبية أل م،  ت أخرى بسبب األدلية التخ تتعاطالا؟ 
 ما لخ الع جات الذي خضعت لها؟ لل  انت ناجعة؟ 
  لل خضعت للع ج الطبيعخ؟ ل   من اللقت؟ ما مدى تلاتر الجلسات؟ لل  ان

 مفيًدا؟
 لل ت  اقترا  أي ع جات ل  ل  تتمّ ن من تحّمل ت اليفها؟ 
  لل أنت مدمن؟ لل تتعاطى ملاد  المخدرات أل ال حلل؟ أيعتبر اإلدمان  الحاالت

 األخرى 
 لل لدي  م، لة فخ اللعب مع أطفال  أل الذلاب إلى أما ن  المنت لات؟ 

 

م حظات:________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

ىل ذكل، قد ترغب يف التحّدث حول أ ي من املشالكت اليت تعاين مهنا الاب ضافة ا 
 خبصوص الآيت:
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 أ س ئةل وأ مثةل
 الصحة الفكرية/ النفس ية

 إذا كانت لديك مشكلة في صحتك العقلية  فاذكر: –اتبع 
 

 لل تؤثر على ع قت  بأسرت ؟ لل لدي  أصدقام؟ 
 لل ت،عر بعد  االرتيا  تجاه الذلاب إلى م ان ما بمفرد ؟ 
 لل تقضخ معظ  لقت  لحيًدا لتبقى فخ المن ل؟ 
 لل ت،عر بالقلذ تجاه مقابلة الناس؟ لل تتجّنب التفاع ت االجتماعية؟ 
 يف ت،عر حيال نفس ؟  
 يف ت،عر حيال صحت  لحالت  الصحية؟  
 أف ار انتحاريةي إيذام النفس 
  النسيان ي نقص فترات االنتباه أاطر  أمثلة 
  لساعات طليلة البقام مستيقًظا تأثير م،اعر  على ال،هية لالقدر  على النل  أاألرذل 
  أي أدلية تتعاطالا أ مضادات اال ت اب أل الحبلب المنلمة  لما إذا  انت  ادت جرعت 
  .يستحلذ علي  تف ير  القلذ البالغ أل  ثر  التف ير فخ م، لة أل م،  ت ما 
  لل تعانخ من م،  ت حسّية أ سماع أصلات أل لللسات أل أللا  إلخ 
 نلبات الف ع 
 صعلبة التر ي  أل ترتيب المعللمات 
 ضعف السيطر  على االنفعاالتل االندفاع لعمل األ،يام دلن تف ير 
 نقص فترات االنتباه 

 صعلبة فخ التعّل ي معالجة المعللمات  
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 إذا كان لديك أطفال  فاذكر: –أ طفال 
 لل تحتاج إلى المساعد  لرعايته ؟ 

 حضارل  منها  اصطحابه  إلى المدرسة لا 

 لل أنت قادر على مساعدته  فخ لظا فه  المن ليةل إلخ.  

 إذا كانت لديك مشكالت أخرى في أي من األمور التالية  فِصف: –مشالكت أ خرى

  استخدا  يدي  أل أصابع  أفخ
 ال تابةل حمل األ،يام الصفير ل إلخ. 

 حمل األ،يام 

 القياد  أل ر لب الملاص ت العامة 

  الدفعي السحب أمثل عربة التسّلذ 

 الذلاب للتسّلذ 

 االلتما  بال،ؤلن المالية ال،خصية 

 الرؤية 

 السمع 

  الت ّل 

   الذا ر 

 التر ي  لاالنتباه 

  االستيعابي الفه 

 حل الم،  ت 

 التعامل مع اإلجهاد 

 التلا نل الدّلار 

 التنّفس 

  االرتبا  

 إذا كانت لديك مشكلة في صحتك العقلية  فِصف: –الصحة الفكرية/ النفس ية

  م،اعر الح ن ألل تب خ  ثيًرا؟ 

 م،اعر اإلجهادي القلذ 

 الم اج اال ت ابخ 

 تأثير الم،اعر على حيات  االجتماعية لقدرت  على العمل 

  فقدان الرغبة فخ األن،طة 
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 اتبع -أ س ئةل وأ مثةل 

 إذا كانت لديك مشكلة في الحركة فِصف: –احلركة  
  الم،خ أألي مسافة؟ ث  ماذا يحدث؟ 

  اللقلف أ   من اللقت؟ ث  ماذا يحدث؟ 

  الجللس أ   من اللقت؟ ث  ماذا يحدث؟ 

  النهلض من لضعية الجللسل أل اتخاذ لضعية الجللس أماذا يحدث؟ 

  االنحنام أألي مدى؟ ث  ماذا يحدث؟ 

   صعلد أل ن لل الدرج أ   درجة؟ ماذا يحدث؟ 

  مّد الذراع فلذ الرأس أل إلى األما 

 الر لع  

إذا كانت لديك مشكلة في االعتناء بنفسك فِصف:العناية الشخصية   
 األ ل 

  االلتما  بالنظافة لاستخدا  المرحاض أتصفيف ال،عرل األسنانل غسل اليدينل إلخ 

 ارتدام الم بس 

 االستحما  لاالغتسال 

 الطبخ  

 

 إذا كانت لديك مشكلة في القيام باألعمال المنزلية فاذكر:ال عامل املزنلية 
  تنظيف المن ل أغسل األطباذل استخدا  الم نسة ال هربا يةل فر  األرضياتل تنظيف

 الحما ل مسح األرضياتل ترتيب األَسّر ل إلخ 

 غسل الم بس 

 إعداد اللجبات  



 

 

يمكنك استخدام المربع لوضع عالمة قد ت لن ذات ألمية لقضيت . : أ س ئةل وأ مثةل 

 أمام النقاط التي تمّثل لك أهمية لتستخدميا في مالحظاتك.

تذّكر أن ترّكز على تأثير الحاالت الطبية التي أثبتيا طبيبك المعالج  حيث أن هيئة 

  تحكيم المنافع االجتماعية ستأخذ بعين االعتبار تأثير تلك الحاالت فقط.

 إذا كان األلم إحدى مشكالتك  زّود العضو ببعض التفاصيل  مثل: –ال مل 

 . أين ت،عر باألل  تحديًدا؟ ابدأ برأس  ن لاًل حتى أصابع قدمي 

  ل حادل  البرذل حارذ... 36-3   تبلغ ،ّد  األل ؟ ِصف األل  أمثً  بمقياس من 

 لل لل دا  ؟ ما معّدل ت رار ،علر  باألل ؟ 

 لل يسلم أحياًنا؟ متى؟ 

 لل تستيقظ خ ل الليل بسبب األل ؟ 

 لل م ثت يلًما فخ السرير أل البيت بسبب األل ؟ 

 لل تحسن ألم  مع مرلر اللقت أ  سام؟ 

 ما لخ التقييدات المفرلضة علي  بسبب ألم ؟ 

 لل يؤثر الطقس على ألم ؟ 

 إذا كانت حالتك الصحية تسّبب لك مشكالت في النوم فِصف التالي: –النوم 
 ما معّدل استمتاع  بنل  جيد؟ 

 تنا  من اللقت قبل أن تبدأ باالستيقاظ؟    

 مر  تستيقظ ليً ؟    

 لماذا تستيقظ؟ 

 يف ت،عر فخ الصبا ؟ لل ت،عر بأن  مرتا  أ  ال ت ال ت،عر بالتعب؟   
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 :تذكّر

 سي لن علي  الحديث عن لضع  الصحخ فخ الفتر  التخ ُرفض

تداريدق قدرار للخ الكفكتكر  الكتكخ تضكمّكنكت :  ODSPخ لها منح  منافع 
 مدير البرنامج

             ___________________________________________ 

 (اكتب التاريق هنا لمساعدتك على التذّكر)

المجتمع المحّلي ومكان رّ   على مدى تأثير حالت  الصحية على قدرت  على الم،ار ة فخ 
  .العمل ورعايتك الشخصية

 خذ النقاط التالية بعني الاعتبار عند تسجيكل للمالحظات:
 ؟التي شعرت بها ما األعراض 

 متى بدأت؟ 

 ما معّدل تكرارها؟ 

 كم كانت شّدتها؟ 

 كم من الوقت كانت تستمر؟ 

 هل ال تزال تعاني منها؟ 

 هل ذهبت إلى المستشفى أو الطوارئ بسبب تلك األعراض؟ 

  هل استخدمت أي أدوات مساعدة؟ )كعصا أو مشّد الظهر أو قضبان حوض االستحمام إلخ(؟

 هل وصفها لك طبيبك المعالج؟

  ما هي األدوية التي كنت تتعاطاها في تاريخ قرار مدير البرنامج؟ )قد تتمّكن من إحضار

نسخة مطبوعة عن سجل أدويتك خالل العامين السابقين من الصيدلية التي تتعامل معها لتبيان 

 ما تتعاطاه حالًيا من أدوية وأنك تأخذ أدويتك بانتظام ووفًقا للوصفة الطبية.(

  ،ًإذا توقّفت عن أخذ الدواء، أخبر العضو عن السبب )إذا كانت هناك أعراض جانبية مثال

 إلخ(.

  من هم األطباء الذين استشرتهم؟ هل منهم أخصائيون؟ كم كنت تترّدد عليهم؟ هل أنت ُمحال

 إلى أخصائيين آخرين؟

 .ِصف أسوأ يوم مّر بك خالل فترة قرار مدير البرنامج 

  تشير إلى األسوأ. 11تعني جيد و 1، حيث 11إلى  1قّيم سالمتك البدنية على مقياس من   
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 الجزء األول: االستعداد لجلسة االستماع 
ثباته؟  ما اذلي جيب عيّل ا 

برفض منح  قرار الأنت بحاجة إلى إثبات أن   نت من "ذلي اإلعاقة"  فخ تاريخ اتخاذ ِ
للحصلل على دع   ODSPمدير برنامج  أتاريخ ألل  تاب استلمته من  ODSPمنافع
المهنيين  من  يجب أن ينطبذ علي  تعريف "ذلي اإلعاقة"ل للذا يعنخ أن يقل  أحد  .  الدخل

  الصحيين المعتمدينل  طبيب على سبيل المثالل بتأ يد ما يلخ:

 

  وأنك تعاني من مشكلة جسدية أو عقلية من المنتظر أن تستمر لمدة عام أو أكثر  

 أن مشكلتك الصحية تحّد من قدرتك على العمل أو االعتناء بنفسك أو القيام باألنشطة 

  .اليومية في المنزل أو في المجتمع المحلي

 

المشكالت الصحية التي تعاني منيا جوهرية وتحّد ينص القانلن  ذل  على ضرلر  أن ت لن 
  .من قدراتك جوهري ا

 

: تطّبق هيئة تحكيم المنافع االجتماعية على األرجح قواعد صارمة  كتلك القواعد هام
الخاصة بتقديم األدلة واإلخطار المسبق فيما يتعلق بالشيود في جلسة االستماع خاصتك. 

  بالعيادة القانونية في مجتمعك المحلي لطلب المشورة حول تلك القواعد. ُيرجى االتصال

 

 

 دّون بعض املالحظات 

  سّجل مالحظات حول األمور التي ترغب في قوليا  واجعليا قصيرة وفي صورة تعداد
  نقطي  فيذا من شأنه أن يساعدك على التذّكر.

 .بعضيا تقديم وبعضيا محادثة. ال تتوّقع أن تتمّكن من قراءة مالحظاتك خالل الجلسة 

 .كن صادق ا واذكر تفاصيل مشكالتك الصحية 
  ال تحجب المعلومات ولكن ال تبالغ؛ قل ما يذكره طبيبك/أطباؤك على طلب ونماذج

  .ODSP التقديم ل
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