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  اإلعاقةخدمات لذوي 
 ھذه تأمین یتعیّن لكن الطلب، عند اإلعاقة لذوي خدمات تقدیم )NCAT( ویلز ساوث نیو في والمدنیة اإلداریة الشؤون محكمة بوسع

 . المحكمة موعد قبل الخدمات

 المحاكم إلى اقةاإلع ذوي دخول تسھیل
 Contact( یمكن دخول معظم مباني المحاكم بكراسي العجالت. وتوجد مواقف سیارات لذوي اإلعاقة في بعض األماكن. اتصل بنا

us(  م معلومات محّددة عن الدخول إلى مباني محاكللحصول علىNCAT . 

 .NCAT محكمة إلى شخصیاً  الحضور باستطاعتك یكن لم إذا الفیدیو أو الھاتف بواسطة محكمة جلسة إجراء تنظیم بوسعنا كذلك

 السمع ضعیفو أو الصمّ 
 خدمات عن استعلم .NCAT محكمة جلسة في مقابل بدون لك Auslan مترجم تأمین یمكننا للتواصل، Auslan تستخدم كنت إذا

   .)vicestor serinterpreters and transla( والخطیین الشفھیین المترجمین

 سمعي جھاز أو السمع على مساِعد جھاز لك نؤّمن كي) Contact us( بنا اتصل سّماعات؟ تستخدم أو السمع في ضعف لدیك ھل
 .بك الخاصة NCAT محكمة لجلسة )hearing loop( التفافي

 "المكالمات لتوصیل الوطنیة الخدمة" عبر NCATبـ االتصال ویمكنك
)Relay ServiceNational ( النطق في إعاقة أو السمع في ضعف لدیك كان إذا. 

 البصر وضعیفو الكفیفون
 NCAT إلى اإللكتروني بالبرید الغایة لھذه طلبك إرسال یرجى. بدیلة وأشكال بصیَغ ومنشوراتنا استماراتنا توفیر یمكننا

Communications Team. 

 القراءة تسّھل وسائل
 .إدراكیة إعاقة لدیھم للذین )Easy Read fact sheets( القراءة سھلة معلومات نشرات مجموعة NCAT لدى

  والبدیلة معّززةال االتصال أسالیب
 في مقبولة اتصال وسائل ھي )(Augmentative and Alternative Communication (AAC) والبدیلة المعّززة االتصال أسالیب
   .المحكمة جلسة إلى الخاصة كتبھم أو أجھزتھم إحضار علىAAC وسائل مستخدمي ونشّجع ،NCAT محاكم جلسات

 .بك الخاصة المحكمة لجلسة الوقت من المزید نخصص كي AAC وسائل استخدام تنوي كنت إذا )Contact us( بنا اتصل
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	يمكن دخول معظم مباني المحاكم بكراسي العجلات. وتوجد مواقف سيارات لذوي الإعاقة في بعض الأماكن. اتصل بنا (Contact us) للحصول على معلومات محدّدة عن الدخول إلى مباني محاكم NCAT.
	كذلك بوسعنا تنظيم إجراء جلسة محكمة بواسطة الهاتف أو الفيديو إذا لم يكن باستطاعتك الحضور شخصياً إلى محكمة NCAT.
	الصمّ أو ضعيفو السمع
	إذا كنت تستخدم Auslan للتواصل، يمكننا تأمين مترجم Auslan لك بدون مقابل في جلسة محكمة NCAT. استعلم عن خدمات المترجمين الشفهيين والخطيين (interpreters and translator services).
	هل لديك ضعف في السمع أو تستخدم سمّاعات؟ اتصل بنا (Contact us) كي نؤمّن لك جهاز مساعِد على السمع أو جهاز سمعي التفافي (hearing loop) لجلسة محكمة NCAT الخاصة بك.
	ويمكنك الاتصال بـNCAT عبر "الخدمة الوطنية لتوصيل المكالمات" (National Relay Service) إذا كان لديك ضعف في السمع أو إعاقة في النطق.
	الكفيفون وضعيفو البصر
	يمكننا توفير استماراتنا ومنشوراتنا بصيَغ وأشكال بديلة. يرجى إرسال طلبك لهذه الغاية بالبريد الإلكتروني إلى NCAT Communications Team.
	وسائل تسهّل القراءة
	لدى NCAT مجموعة نشرات معلومات سهلة القراءة (Easy Read fact sheets) للذين لديهم إعاقة إدراكية.
	أساليب الاتصال المعزّزة والبديلة
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