Maltese
X’inhu l-iState-wide Equipment Program (SWEP) (il-Programm tal-Apparat ta’ madwar l-Istat)?
L-iState-wide Equipment Program (SWEP) hu programm immaniġġjat mill-Ballarat Health Services. SWEP
jimmaniġġja numru ta’ programmi differenti ta’ ‘teknoloġija assistiva’.










Aids and Equipment Program (A&EP) – (Programm ta’ Għajnuniet u Apparat (A & EP))
Continence Aids (CA) (Għajnuniet tal-Kontinenza (CA))
Domiciliary Oxygen Program (DOP) (Programm tal-Ossiġenu Domiċiljarju (DOP))
National Disability Insurance Scheme (NDIS) (Skema tal-Inxurjans tad-Diżabilità Nazzjonali (NDIS))
Specialist Equipment Library (SEL) (Librerija tal-Apparat Speċjalizzat (SEL))
Supported Accommodation Equipment Assistance Scheme (SAEAS) (Skema tal-Għajnuna rigward Apparat
tal-Akkomodazzjoni Ssapportjata (SAEAS))
Top-up fund for Children (TFC) ( Fond Supplimentari tat-Tfal (TFC))
Vehicle Modification Subsidy Scheme (VMSS) (Skema tas-Sussidju tal-Modifikazzjoni tal-Vettura (VMSS))
Open Place (OP) (Post Miftuħ (OP))

Għal aktar tagħrif dwar il-programmi li hemm permezz tas-SWEP, jekk jogħġbok ara s-sottosezzjonijiet tal-Programm.
Kif jista’ jgħinni SWEP?
SWEP jipprovdi lin-nies ta’ Victoria li għandhom diżabilità permanenti jew għal tul twil ta’ żmien jew li huma debboli
u fraġli b’apparat issussidjat u/jew modifikazzjonijiet fid-dar u fil-vetturi.
Ma hemm l-ebda restrizzjoni tal-età għall-biċċa l-kbira tal-programmi tas-SWEP.
SWEP tipprovdi sussidju tal-ispejjeż tal-apparat u/jew il-modifikazzjonijiet biex insaħħu l-indipendenza f’darek,
niffaċilitaw is-sehem fil-komunità u nissapportjaw familji u kerers fir-rwol tagħhom.
Kemm trid tħallas?
Xi programmi joffru apparat second-hand jew li reġa’ nħareġ. Xi programmii jkopri l-ispiża kollha tal-apparat u/jew ilmodifikazzjonijiet waqt li programmi oħra għandhom livelli ta’ susidju massimu għall-għajnuniet u apparat. Jekk
jogħġbok ara s-sottosezzjonijiet tal-Programm tagħna għal aktar tagħrif.
X’tipi ta’ apparat jew modifikazzjonijiet jistgħu jinkisbu?
















Apparat biex tista’ tieħu banju/doċċa/tat-tojlit
Sodod/saqqijiet/aċċessorji tas-sodda
Prodotti tal-kontinenza
Għajnuniet tal-vuċi elettronika
Unitajiet tal-kontroll tal-ambjent
Modifikazzjonijiet tad-dar
Ortotiċi u żraben mfassla għalik
Apparat tal-ossiġnu
Apparat tal-kura tal-pressjoni
Apparat speċjalizzat biex tkun tista’ tpoġġi
Apparat tat-trasferiment
Modifikazzjonijiet tal-vettura
Għajnuniet biex tkun tista’ timxi u tqum bilwieqfa
Siġġijiet tar-roti (inklużi dawk imfasslin għalik) u motorini (scooters)
Parrokki

Maltese
Għall-lista aktar dettaljata ta’ apparat u modifikazzjonijiet li tista’ takkwista permezz tal-programmi tagħna, jekk
jogħġbok irreferi għall-websajt tagħna: http://swep.bhs.org.au
Jekk jogħġbok kun af li l-programmi differenti jiffinanzjaw oġġetti ta’ tagħmir differenti u għandhom kundizzjonijiet
tal-eliġibilità differenti għall-finanzjament. Jekk jogħġbok ara s-sottosezzjonijiet tal-Programm tagħna għal aktar
dettalji.
Kif napplika?
Int trid tiġi assessjat minn professjonist tas-saħħa adattat miż-żona lokali tiegħek li ser jgħinek tiddermina liema hu
apparat li l-aktar jgħodd għalik jew il-modifikazzjoni li għandek bżonn. Dan jinkludi assessjament ta’ jekk int jew ilkerer tiegħek tistgħux tużaw l-apparat mingħajr periklu.
Jekk int klijent ġdid ta’ SWEP, dejjem jiddependi mill-programm li għalih int qed tapplika, int jista’ jkollok bżonn timla
Formola tal-Eliġibilità bid-dettalji personali dwarek. Jekk iva, int ser ikollok bżonn tagħmel appuntament biex tara
tabib/speċjalist kuranti tiegħek biex jimla l-aħħar paġna tal-Formola tal-Eliġibilità għan-nom tiegħek. Dan biex
jikkonferma li int eliġibbli li tirċievi għajnuna minn SWEP.
Il-preskrittur tiegħek ser jibgħat din il-formola lil SWEP mal-formola tal-preskrizzjoni. Il-formola tal-preskrizzjoni ser
tispjega fuq fuq ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom rigward l-apparat/modifikazzjoni għalik. Dan jista’ jkun Patoloġista
tat-Taħdit, Terapista Okkupazzjonali, Fiżjoterapista, Podjatrista, Ortotista, Ners tal-Kontinenza jew Tabib tarRespirazzjoni jiddependi mill-apparat li għandek bżonn.
Hekk kif tasal l-applikazzjoni tiegħek, SWEP ser tikkuntattjak biex tagħrfek dwar il-miżuri li jmissu. Hemm apparat
reġa’ nħareġ li l-preskrittur tiegħek jista’ jitlob għan-nom tiegħek jekk dan jgħodd għalik. Jekk mhemmx apparat li
reġa’ nħareġ jew fondi minnufih, l-apparat jista jkollu jmur fuq lista’ ta’ stennija.
Ta’ min hu l-apparat misluf minn SWEP?
Meta SWEP tħallas aktar minn 50% lejn l-ispiża tal-oġġett SWEP iżżomm il-pussess tal-oġġett. Dan japplika biss jekk loġġett li ser ikun jista’ jerġa’ jinħareġ meta int m’għadx għandek bżonnu aktar. Jekk int tħallas aktar minn 50% lejn lispiża tal-oġġett, int tittrasferixxi l-pussess lil SWEP biex aħna nkunu nistgħu nkopru l-ispiża tat-tiswija. Jekk tagħmel
dan, int trid tirritorna l-apparat lil SWEP meta m’għadx għandek bżonnu aktar.
Apparat li ma tantx jiswa ħafna flus, oġġetti personali bħal parrokki u ortotiċi, u modifikazzjonijiet tad-dar/vettura
jibqgħu l-propjetà tal-klijent jew sid id-dar/vettura.
X’nagħmel jekk m’għandix bżonn l-apparat li sselift mingħand SWEP?
Ikkuntattja lil SWEP u aħna ser niddiskutu jekk l-apparat jistax jerġa’ jinħareġ. Jekk iva, aħna ser norganizzaw biex
jinġabar l-apparat.
X’nagħmel jekk l-apparat li qed nuża jiġrilu l-ħsara?
Ċempel: 1300 PH SWEP (1300 74 7937), agħfas 1 għat-tim tat-Tiswija ta’ SWEP u aħna ser naraw li nsewwulek lapparat jew ngħarrfuk dwar kif jista’ jiġi sostitwit jekk ma jistax jissewwa.
Jekk l-apparat tiegħek jiġrilu l-ħsara wara s-sigħat tax-xogħol ċempel 1300 PH SWEP (1300 74 7937). Dan ser
jikkonnettjak mas-Servizz tal-Emerġenza Wara s-Sigħat tax-Xogħol.
Kif nibgħat il-kummenti tiegħi?

Maltese
Jekk għandek xi lment jew kumment dwar is-servizz tagħna, hemm modi differenti kif tagħmel dan. Il-kummenti
jistgħu jintbagħtu permezz tal-modi li ġejjin:
Indirizz

P.O. Box 1993
Bakery Hill BC Vic 3354

Email
Websajt

swep@bhs.org.au
http://swep.bhs.org.au

Fown
Faks

1300 747 937
03 5333 8111

Jekk għandek bżonn is-servizz tal-interpretu jekk jogħġbok ċempel:
131 450
Jekk jogħġbok ara s-sottosezzjoni tal-Kummeni għal aktar tagħrif.
Kif tikkuntattjana
Aħna nkunu miftuħin matul is-sigħat normali tal-uffiċċċju mit-8.30am – sal-5.00pm mit-Tnejn sal-Ġimgħa b’servizz ta’
wara s-sigħat tax-xogħol għall-ħsarat tal-emerġenza.
P: 1300 747 937 (1300 PH SWEP) or 03 5333 8100
Jekk għandek bżonn interpretu, jekk jogħġbok ċempel: 131 450
F: 03 5333 8111 E: swep@bhs.org.au
Websajt: http://swep.bhs.org.au
Indirizz Postali:
State-wide Equipment Program
PO Box 1993
Bakery Hill, VIC 3354

