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أ
ث
تعرضا
المقيمون الك� ً
السياسة

.1

الغرض

.2

النطاق

.3

بيان السياسة

تحدد هذه السياسة نهج إيفولف هاوزينغ  Evolve Housingف ي� التعرف عىل السكان
ق
ين
استبا� (انظر التعريفات) وضمان حصول هؤالء السكان عىل فرصة
المعرض� للخطر بشكل
ي
ت
لتلقي خدمات الدعم ذات الصلة بكل اح�ام وكرامة.
ين
السكان االجتماعي التابع شل�كة إيفولف
تنطبق هذه السياسة عىل جميع
المقيم� ضمن إ
هاوزينغ .Evolve Housing
ف
السكان االجتماعي لدى ش�كة إيفولف هاوزينغ Evolve Housing
تتاح للمستأجرين ي� إ
ف
ين
المقيم� ي� منازلهم .يتم استخدام
الفرصة إلجراء تقييم لالحتياجات نيابة عن جميع
ف
تقييم االحتياجات ،الذي يقوم بإجرائه موظف دعم متخصص ي� إيفولف هاوزينغ
ين
(المقيم�).
 Evolve Housingلتحديد مناطق الضعف فيما يتعلق بالمقيم
شخص” فيما يتعلق بمناطق الضعف وإذا
قد يؤدي تقييم االحتياجات إىل تطوير “خطة دعم
ي
لزم أ
الخارجي�.ن
المر ،سيتضمن إحاالت إىل ش�كاء الدعم
ي
ن ف
ف� ي ن
السكان االجتماعي ،من وقت آلخر ،إال أنه
ح� أن هذه السياسة تتعلق
بالمقيم� ي� إ
ي
ي
أ
ف
ين
المقيم� ي� أنواع أخرى من المساكن
أيضا لتقييم االحتياجات للفراد
توف� الفرصة ً
يمكن ي
ال� تديرها إيفولف  .Evolveف� تلك الحاالت ،أ
ت
ولغراض هذه السياسة ،فسوف يُطبق تعريف
ي
ي
أ
“المقيم” بنفس الطريقة عىل هؤالء الفراد.

1.3

المقيم� أ
ين
تعرضا
تحديد
ال ثك� ً

تقوم إيفولف هاوزينغ  Evolve Housingبمجمع مجموعة متنوعة من المعلومات حول
ين
السكان االجتماعي المبدئية ،وطوال تف�ة إقامتهم
المقيم� من خالل عملية تقديم طلب إ
ف
ين
كمقيم� ي� إيفولف هاوزينغ  .Evolve Housingمن خالل هذه المعلومات ،يمكن تحديد
ف
المحل للمقيم وجنسه وعمره
مواطن الضعف المحتملة ،بما ي� ذلك ما يتعلق بالموطن
ي
أ
ق
ن
وانتمائه
صلي� أو من سكان جزر
عرف عىل أنه من السكان ال ي
ي
العر� ،وما إذا كان المقيم يُ ّ
مضيق توريس.
ت
ال� يتم جمعها بإجراء تقييم لالحتياجات بخصوص المقيم ،والذي
كما تسمح المعلومات ي
ن
ش
بالمقيم� الذين قد يكونون
يوفر شل�كة إيفولف  Evolveمؤ�ات إضافية مهمة فيما يتعلق
ي
عرضة للخطر ألنهم يواجهون مخاطر معينة مثل:
•العنف الم�نزل أو أ
الرسي؛
ي
•قضايا الصحة العقلية؛
•ضائقة مالية؛
معاد للمجتمع؛ أو
•سلوك ٍ
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•العاقة أو الحاالت الطبية أ
الخرى.
إ
هناك فرصة لتقييم تعرض المقيم للخطر وضعفه ف ي� العديد من نقاط االتصال خالل تف�ة
اليجار ،ويشمل ذلك:
إ
اليجار؛
طلب
تقديم
عملية
خالل
من
•
إ
ين
•أثناء الزيارات نز
للمقيم� وعمليات فحص المساكن؛
الم�لية
• ف ي� فعاليات إيفولف  Evolveأو برامج المشاركة المجتمعية؛
الخرين أو المنظمات أ
الفراد آ
•من خالل التقارير المناسبة الواردة من أ
الخرى؛ و
ن
ال�يد إ ت
و� أو يغ�ها من وسائل االتصال
•من خالل المكالمات الهاتفية أو رسائل ب
اللك� ي
الموجهة إىل المقيم أو بإيعاز منه.

2.3

خطة الدعم

يتم إجراء تقييم االحتياجات من قبل موظف الدعم ف ي� ش�كة إيفولف هاوزينغ Evolve
 Housingسواء ف� مكاتب إيفولف  Evolveأو ف� نز
م�ل المقيم.
ي
ي

ف
ين
المقيم� من الفئات المعرضة للخطر ويحتاج إىل الدعم ،فسيقوم
القرار بأن أحد
ي� حالة إ
ف
موظف دعم ي� إيفولف  Evolveبوضع خطة دعم للمقيم لتلبية احتياجاته الصحية الشخصية
والرفاهية والتعليم والتدريب والتوظيف ،مع مراعاة برامج الدعم المتاحة .كما سيتم ي ن
تضم�
الخارجي� ف� خطة الدعم إذا لزم أ
ن
المر.
الحاالت إىل ش�كاء الدعم
إ
ي ي
لن يكتمل تقييم االحتياجات ،الذي يتضمن ش
مؤ� الرفاهية الشخصية ،إال عند الحصول عىل
الموافقة من المقيم عىل المشاركة ف ي� برامج الدعم لدى إيفولف .Evolve

3.3

المراقبة والمراجعة

سوف تعمل ش�كة إيفولف  Evolveباستمرار عىل تحديث معلومات المقيم ،عند استالمها
وغ� الرسمي مع المقيم .كما سيتم تحديث
وكلما استلمتها ،من خالل التواصل الرسمي ي
ت
ال� تم اتخاذها فيما يتعلق بب�امج
معلومات المقيم المعرض للخطر استنا ًدا إىل إ
الجراءات ي
الدعم .يساعد ذلك ش�كة إيفولف  Evolveعىل مراقبة ظروف المقيم والتقدم المحرز من
جانبه فيما يتعلق بمعالجة نقاط الضعف والتعرض للخطر المحددة.
ف
ين
ضا� المشار إليه ف ي�
ف ي� حالة تحديد أحد
المقيم� عىل أنه لم يعد بحاجة إىل الدعم إ
ال ي
خطة الدعم الخاصة به ،فسيتم مناقشة ذلك مع المقيم وسيتم االنتهاء من هذه الخطة
المحددة.
مستقبل ف ي� حالة ظهور موطن ضعف أو تعرض للخطر
ال يمنع هذا مشاركة المقيم ف ي� برنامج
ي
ف ي� وقت الحق لديه.

)1800 myevolve (1800 693 865

صفحة  2من 2

.4

التعاريف

.5

الموارد ذات الصلة

ين
المقيم� فيما يتعلق
•برنامج الدعم – تم تطوير برامج الدعم لمجموعات من
بمجاالت معينة من االحتياجات ،بنا ًء عىل البيانات المتاحة والتعليقات الواردة من
عمالء إيفولف .Evolve
ف
•المقيم – الشخص الذي يقيم بشكل دائم ي� عقار إسكان اجتماعي تملكه أو تديره
إيفولف هاوزينغ .Evolve Housing
•المخاطرة – الشخص المعرض للخطر عبارة عن شخص قد يتعرض لخطر أو أذى أو
ش
ل�ء بسبب أفعال يقوم بها هو نفسه أو يقوم بها آخرون.
فقدان ي
أ
ين
المقيم� بنا ًء عىل تقييم احتياجاتهم.
•خطة الدعم – تُوضع خطط الدعم للفراد
أ
تعرضا هو المقيم الذي يواجه أو يُحتمل أن يواجه صعوبات أو
•المقيم ال ثك� ً
تحديات بسبب الظروف المتعلقة برفاهيته الجسدية أو صحته العقلية أو العزل
الجنس أو موارده المالية أو انتمائه
االجتماعي أو الضعف أو الجنس أو النشاط
ي
ن
السكا� أو الديموغر ف يا�.
ي
• ش
مؤ� الرفاهية الشخصية – عبارة عن ثمانية بنود للرضا تتوافق مع نطاق جودة
الحياة مثل الصحة ،والمنجزات الحياتية ،ومستوى المعيشة ،والعالقات الشخصية،
وال�ابط المجتمعي ،أ
والسالمة الشخصية ،ت
المستقبل والروحانية.
والمن
ي
•سياسة الطعن لدى إيفولف هاوزينغ Evolve Housing
•سياسة إدارة الشكاوى لدى إيفولف هاوزينغ Evolve Housing
السكان المدعوم لدى إيفولف هاوزينغ Evolve Housing
•سياسة إ
•سياسة عدم التسامح مع العنف لدى إيفولف هاوزينغ Evolve Housing
•سياسة خصوصية إيفولف هاوزينغ Evolve Housing

للتغي� من وقت آلخر وفقًا لتقدير إيفولف هاوزينغ  .Evolve Housingسوف يتم منح أي موافقات مطلوبة بموجب هذه السياسة وفقًا لسياسة تفويضات السلطة لدى ش�كة Evolve Housing
تخضع هذه السياسة
ي
وغ�ها من الموضوعات ،تفضل بزيارة موقع إيفولف هاوزينغ  Evolve Housingعىل الويب  .www.evolvehousing.com.auإذا كانت لديك أية أسئلة محددة
 .Limitedللمزيد من المعلومات حول هذه السياسة ي
ت ن
و� إىل .myevolve@evolvehousing.com.au
بخصوص هذه السياسة ،يُرجى االتصال شب�كة إيفولف هاوزينغ  Evolve Housingعىل  1800 693 865أو إرسال استفسارك ب
بال�يد إاللك� ي
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