حلول فريدة من نوعها
معدات وتكنولوجيا شخصية.

أفكار ذكية
تغ ّير احلياة

ما هي احللول الفريدة؟

ِ
ساعدة فريدة من نوعها
إن  TADمكرسة لتوفير حلول تقنية ُم
تعمل على حتسني الصحة والتعلم مدى احلياة واملعيشة اليومية
واملشاركة املجتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

يعمل املتطوعون واملعاجلون معكم لتصميم وبناء معدات مخصصة،
أو تعديل املعدات احلالية ،للمساعدة في حتسني نوعية حياتكم أو
حتقيق هدف محدد.

ما نوع احللول التي ميكنكم عملها؟

يتمتع املتطوعون لدينا مبهارات عالية في الهندسة وااللكترونيات
واملعادن واخلشب والبالستيك ،واملزيد من ذلك .لقد صنع هؤالء
األشخاص الرائعون آالف التصاميم املختلفة منذ تأسيس TAD
في عام .1975

تشمل بعض األمثلة:
• أجهزة تثبت وحوامل للتابليت والهواتف الذكية.
• كلب روبوتي موزِّع للهدايا الصغيرة ألصحاب الكالب املُ ِ
ساعدة
التي يتم التح ّكم فيه عن طريق التنفس.
(أسرة األطفال) وطاوالت تغيير املالبس اخلاصة لرعاية
• مهود ّ
طفلكم.
• مكاتب مصممة وكراسي مدرسية مع ّدلة.
• عجلة الفخار املصممة وفرشاة الطالء املثبتة التي يتم التح ّكم بها
بالرأس.
• الدراجات الثالثية العجالت الكهربائية وسيارات اللعب املع ّدلة.
• حامل قضيب الصيد املصمم.

خطوات للحصول على احلل الفريد اخلاص بكم:

 .1أرسلوا لنا أهدافكم :اتصلوا على الرقم  1300 663 243أو قوموا بزيارة  tad.org.auللحصول على منوذج
االستفسار.

 .2املراجعة :سيقوم املُعا ِلج والفريق مبراجعة ومعرفة ما إذا كان مشروع ًا ميكننا القيام به وما إذا كان لدينا متطوع
الستكماله.
 .3تعيني متطوع :سنطابق متطوع مع مشروعكم الذي سيزوركم إذا لزم األمر.

بعد العمل معكم على احلل املناسب وماهية املواد املطلوبة ،سنوفر لكم تسعيرة.
 4قبول التسعيرة :خذوا تسعيرتكم إلى  ، NDISأو برنامج متويل مختلف أو اتصلوا بنا إذا كنتم تستخدمون التمويل الذاتي
وحتتاجون إلى دعم.
 .5اختبار وتسليم وحتقيق هدفكم! سيتم بناء املشروع اخلاص بكم وتقدميه لكم لالختبار .في بعض األحيان ،يتم إعداد
منوذج مبدئي (أو عدد قليل) أو ًال للتجربة ،ومبجرد تأكيد جناحه ،نقدم نسخة نهائية حتى تتمكنوا من حتقيق هدفكم!
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