Freedom Wheels
دراجات بأسعار معقولة ،مصممة
خصيصا الحتياجات طفلكم.

كيف تعمل؟

ميكن تزويد دراجات  Freedom Wheelsمبجموعة من
الدعم اإلضافي لتلبية احتياجات طفلكم .وميكن أن تشمل
هذه الدعامات أذرع ملزيد من الثبات ،ودعامات القدم
والساق ،وكذلك دعامات الوضعية وأحزمة املقاعد ملساعدة
طفلكم على البقاء في وضع الركوب اآلمن.

كيف ميكنني اختيار الدعم املناسب
لطفلي؟

يقوم املعاجلون املؤهلون في  TADبتقييم كل طفل لتقرير
أنواع الدعم الالزمة لتلبية احتياجاته من حيث الطول
والوزن والعالج .ميكن إجراء التقييمات في مكتبنا في
 ،Northmeadأو ميكننا الترتيب إلجراء عيادة تقييم في
مدرسة طفلكم أو رياض األطفال أو مزود خدمات اإلعاقة.

كم يكلف؟

كل طفل فريد من نوعه ،وكذلك دراجة Freedom Wheels

اخلاصة بهم .هذا يعني أن األسعار ستختلف حسب
احتياجات الدعم اخلاصة بطفلكم.
سيتم تزويدكم بتسعيرة لتكلفة الدراجة بعد تقييمكم مع معالج
 TADاخلاص بكم .إذا كان بإمكان طفلكم احلصول على
التمويل من خالل  NDISأو  Better Starأو ِحزم متويل
مساعدة األطفال املصابني بالتوحد ،فقد تتمكنوا من استخدام
هذا التمويل لشراء دراجة .Freedom Wheels
بالنسبة لألطفال الذين ال يحصلون على التمويل ،تدعم TAD

التكاليف من خالل أنشطة حمالت جمع التبرعات والهبات،
للمساعدة في تغطية تكاليف الدراجة لطفلكم.

اتصلوا بنا على الرقم
1300 66 243
ملناقشة اخليارات املتاحة لكم.

خطوات احلصول على دراجة  Freedom Wheelsاخلاصة بكم

 .1اتصلوا بنا على الرقم  ،1300 663 243أو قوموا بزيارة صفحة “التقدم بطلبات اآلن  “ Apply Nowعلى موقعنا
على اإلنترنت ،أو راسلونا عبر البريد اإللكتروني على  info@freedowheels.org.auللحصول على منوذج طلب
Freedom Wheels
 .2قوموا بإعادة منوذج الطلب اخلاص بكم عن طريق البريد اإللكتروني إلى info@freedowheels.org.auأو بالبريد
العادي  Locked Bag 200,Wentworthville NSW 2145أو عن طريق الفاكس على الرقم .02 9890 1912
 .3سيقوم موظفو  TADباالتصال بكم حلجز تقييم.
 .4إخضعوا لتقييم مع معالج  ،TADالذي سيصمم دراجة حسب احتياجات طفلكم ويزودكم بتسعيرة لتكلفة الدراجة.
 .5سيتم تسليم دراجة  Freedom Wheelsلكم!
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Locked bag 2008, Wentworthville NSW 2145
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