
برنامج نيوساوث ويلز للنظارات ومتطلبات األهلية 

؟برنامج نيوساوث ويلز للنظاراتما هو 

)البرنامج( مساعدة مالية لذوي الدخل المنخفض من سكان نيوساوث ويلز عن طريق توفير  برنامج نيوساوث ويلز للنظاراتيوفر 
 نظارات مجانية وأدوات بصرية أخرى من أجل تحسين بصرهم وتفادي تدهور صحة العيون القابل للوقاية. 

كي يقوموا بتوفير النظارات واألدوات يقدم البرنامج تمويال ألخصائيي عالج البصر بالنظارات وبائعي المعدات البصرية المشاركين ل
 البصرية األخرى إلى العمالء المؤهلين مجانا. 

ل من ِقبل حكومة نيوساوث ويلز وتديره منظمة   . Vision Australiaالبرنامج مموَّ

 ما الذي يوفره البرنامج؟ 

على: إذا استوفيت معايير األهلية للبرنامج، فستكون مؤهالً خالل فترة أي عامين للحصول 

 زوجين من النظارات أحادية الرؤية )ذات بؤرة واحدة(؛ أو
  .زوج واحد من النظارات ذات البؤرتين/عدستين 

واذا كانت لديك حاالت مَرضية معينة، فقد تكون مؤهال ألصناف أخرى بما في ذلك العدسات الالصقة أو العدسات الُمظللة أو أدوات 
 مساعدة ِضعاف البصر. 

يتم توفير هذه األصناف مجانا من خالل البرنامج. ويمكنك اختيار دفع رسم إضافي مقابل أي أصناف غير متوفرة ضمن البرنامج 
)مثل العدسات متعددة البؤر أو العدسات المتوالية واألطر غير المعيارية(. 

َمن ُهم المؤهلون للبرنامج؟

 أدناه:  البرنامج ُمتاح للمستوفين لجميع معايير األهلية

 االقامة يكون الشخص مقيماً دائماً في أستراليا ويعيش في نيوساوث ويلز أن

 دوالر )في حالة األعزب( 055أن ال يزيد إجمالي ممتلكات الشخص على 
 أو

دوالر )في حالة الزوجين أو األب  0555أن ال يزيد إجمالي ممتلكات الشخص على 
 الوحيد/األم الوحيدة( 

الممتلكات

ليس  وأن يكون الشخص متلقيا لمعاش كامل )غير مخفض( أو إعانة أو عالوة من الكمنويلث 
 ( Centrelinkلديه أي دخل إضافي )بخالف دفعات سنترلينك 

 أو 
كون دخله أكثر من مبلغ عالوة البداية أن يكون الشخص من ذوي الدخل المنخفض وال ي

الكامل )إذا كان عمره دون سن التقاعد( أو ال يكون دخله أكثر من مبلع  Newstartالجديدة 
 معاش السن الكامل )إذا كان عمره فوق سن التقاعد( 

الدخل

أن ال يكون الشخص مؤهال للحصول على أدوات بصرية مجانا بموجب أي برنامج آخر 
(Department of Veterans’ Affairs)مثل 

برامج أخرى

أن ال يكون الشخص قد حصل على نظارات أو أدوات بصرية أخرى بموجب هذا البرنامج 
 خالل العامين الماضيين. 

)تنطبق شروط خاصة إذا حدث تغيير كبير في الوصفة الطبية خالل عامين(
الفترة الزمنية

 سنة( مؤهلين أيضا للبرنامج إذا كان والديهم/األوصياء عليهم مستوفين 01يرجى العلم بأن األطفال الُمعالين )الذين تقل أعمارهم عن 
 لمعايير األهلية. 
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 ما هي اجراءات الطلب؟

شهور. معظم  3قبل تقديم طلب للبرنامج، يجب عليك أن تجرى فحص نظر وأن تكون لديك وصفة طبية ال تزيد مدتها على 
 Vision Australiaالمشاركين في البرنامج ُهم أخصائيو عالج البصر بالنظارات ويمكنهم إجراء فحص النظر لك. يحتوي موقع 

 ة المشاركين في أرجاء نيوساوث ويلز. على قائمة بجميع مقدمي الخدم )www.visionaustralia.org/spectacles(االلكتروني 

يقوم أخصائي عالج البصر بالنظارات أو بائع المعدات البصرية الذي تتعامل معه بتعبئة استمارة الطلب. وسوف ُيجرى لك تقييما 
خصائي عالج أهليتك، فسوف يقوم أ Vision Australiaفوريا للتحقق من أهليتك إستنادا إلى المعلومات التي تقدمها. وإذا أكدت 

 البصر بالنظارات أو بائع المعدات البصرية الذي تتعامل معه بطلب نظاراتك أو أدواتك البصرية ويخبرك بالوقت الذي سوف 
 تستلمها فيه. 

 ما هي المعلومات التي يجب أن أوفرها لتقديم الطلب؟ 

 المعلومات الشخصية

الج البصر بالنظارات أو بائع المعدات البصرية الذي تتعامل معه لكي تقوم بتقديم طلب للبرنامج، فسوف يطلب منك أخصائي ع
 تزويده بمعلوماتك الشخصية بما في ذلك اسمك وعنوانك وتاريخ ميالدك وجنسك وحالتك االجتماعية ورقم بطاقة ميديكير 

Medicare ( ونوع ورقم بطاقة المعاش و/أو التخفيضconcession .) 

 Centrelink (Centrelink Income Statement )بيان الدخل من سنترلينك 

شهور.  3ال تزيد مدته على  Centrelink Income Statement، فيجب عليك توفير Centrelinkإذا كنت تتلق إعانة من سنترلينك 
ترلينك . وباالمكان طلب بيان الدخل من سنممتلكاتك ودخلك على تفاصيل عن  Centrelinkويحتوي بيان الدخل من سنترلينك 

Centrelink  بالذهاب إلى أحد مكاتب سنترلينكCentrelink أو باستخدام حساب سنترلينك ،Centrelink  ،االلكتروني الخاص بك 
 . 240 136أو عبر الهاتف على الرقم 

 ذوو الدخل المنخفض

 الثبات ممتلكاتك.  إذا كنت من ذوي الدخل المنخفض، يجب عليك توفير إيصاالت دفع الثبات دخلك وكشف حساب مصرفي
 شهور.  3ويجب أن ال تزيد مدة هاذين المستندين على 

 الموافقة واالقرار

عند تقديم الطلب، سوف يشرح لك أخصائي عالج البصر بالنظارات أو بائع المعدات البصرية الذي تتعامل معه أحكام وشروط 
المشاركة في البرنامج. وسوف يتم خالل ذلك شرح شروط الخصوصية من أجل حماية معلوماتك الشخصية وأي إجراء قد تتخذه 

Vision Australia غية التحقق من أي معلومات متضمنة في طلبك. أو حكومة نيوساوث ويلز ب 

 وسوف ُيطلب منك إعطاء موافقة شفهية على أحكام وشروط البرنامج واالقرار بصدق وصحة المعلومات التي قدمتها. 

 

 أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟

 زيارة موقع االلكتروني للحصول على المزيد من المعلومات عن برنامج نيوساوث ويلز للنظارات، قم ب

 على:  Vision Australiaأو اتصل بـ

 66 74 84 1300هاتف: 

  @visionaustralia.orginfoبريد إلكتروني: 

http://www.visionaustralia.org/spectacles
mailto:info@visionaustralia.org

