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 خدمات برای معلولین
دھد. این خدمات باید از  در صورت درخواست خدماتی را بھ معلولین ارائھ می (NCAT)دیوان داوری مدنی و اداری نیو سات ویلز 

 قبل سازماندھی بشوند.

 قابلیت دسترسی مکانھا
بیشتر مکانھای دادرسی ما قابل دسترسی با صندلی چرخدار ھستند. پارکینگ معلولین در بعضی محلھا وجود دارد. برای اطالعات 

  .با ما تماس بگیرید NCATبخصوص در باره دسترسی بھ مکانھای دادرسی 

 توانیم یک دادرسی تلفنی یا ویدیویی ترتیب بدھیم. حاضر شوید ما می NCATدرصورتیکھ نتوانید شخصاً در جلسھ دادرسی 

 ناشنوا یا کم شنوا
در جلسھ دادرسی  Auslanتوانیم ترتیبی بدھیم کھ یک مترجم  کنید ما می استفاده می Auslan◌َ اگر برای برقراری ارتباط از 

NCAT  بیشتر آگاه شوید. ونوشتاریخدمات ترجمھ گفتاری شما حضور داشتھ باشد و ھزینھ آن را بپردازیم. در باره 

تا ما بتوانیم یک دستگاه کمک بھ گوش کردن یا حلقھ  با ما تماس بگیرید کنید؟ آیا شنیدن برایتان دشوار است یا از سمعک استفاده می
 شما ترتیب بدھیم. NCATسھ دادرسی شنوایی برای جل

 تماس بگیرید. NCATبا   سرویس رلھ ملیتوانید از طریق  اگر ضعف شنوایی یا گفتاری دارید می

 نابینا و کم بینا
 ھا و نشریاتمان را در قالبھای متناوب ارائھ دھیم. لطفاً درخواستتان را  توانیم فرم ما می

 بفرستید.  NCAT Communications Team بھ

 خواندن آسان
NCAT دارد. برگھ ھای اطالعاتی آسان خوان برای افرادی کھ معلولیت شناختی دارند یک سری 

 ارتباط افزودنی و جایگزین
کنند  استفاده می AACاست. افرادی کھ از  NCATیک روش قابل قبول برقراری ارتباط در  (AAC)ارتباط افزودنی و جایگزین 

 شوند کھ دستگاھھا یا کتابھایشان را با خود بھ جلسھ دادرسی بیاورند. تشویق می

 تا ما بتوانیم وقت بیشتری را برای دادرسی شما اختصاص دھیم. با ما تماس بگیرید استفاده خواھید کرد AACاگر از 
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