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يهتم برنامج ILC ببناء مجتمعات حاضنة ووصل ذوي 

اإلعاقة بشبكات الدعم في مجتمعهم.  

 SSI تدعم ،)LAC( وبصفتها وكالة تنسيق في المناطق المحلية

األشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 7 سنوات إلى 64 سنة للحصول 

على تقديمات National Disability Insurance Scheme )النظام 

الوطني لتأمين اإلعاقة – NDIS(، عالوة على الخدمات وأنواع الدعم 

األخرى المتوفرة في المجتمع.  

ومنذ العام 2014، تقّدم SSI الدعم لذوي اإلعاقة ولعائالتهم ومقدمي 

 الرعاية لهم من خالل عدد من المبادرات المجتمعية مثل

Ability Links وIgniteAbility® Small Business Start-ups )تأسيس 

المصالح التجارية الصغيرة(. وعند تقديمنا لخدمات دعم اإلعاقة في 

ة من الخبرات  أنحاء نيو ساوث ويلز نوظف معرفتنا الواسعة المستمدَّ

التي يتمتع بها موظفونا والمشتركون معنا وارتباطاتهم بالمجتمعات 

المحلية.  

وسواء أكان الشخص مؤهاًل للحصول على دعم من NDIS أم ال، فإنه 

بوسع مقّدمي خدمات SSI LAC المساعدة على بناء مهارات ومعارف 

المشتركين والعائالت ومقدمي الرعاية للتواصل مع الخدمات العامة 

وشبكات الدعم المجتمعية. 



وصل الناس بمصادر المعلومات والدعم في المجتمع

يساعد مستشارو ILC األفراد على الحصول على تقديمات NDIS والتحضير 

الجتماعات NDIS وذلك بدعمهم لتحديد أهدافهم الشخصية ومعرفة أنواع 

الدعم المتاحة لهم في مجتمعهم المحلي. 

ويتمتع مستشارو SSI’s ILC بخبرات محلية غنية ويعملون جنباً إلى جنب 

مع المجتمعات ويدعمونها كي تصبح مجتمعات منفتحة وحاضنة لمساعدة 

ذوي اإلعاقة على تحقيق أهدافهم. 

 NDIS التابعون لنا لقاءات لتقديم  المعلومات عن ILC وينّظم مستشارو

وLAC عبر اإلنترنت أو وجهاً لوجه؛ كما ينظمون ورشات عمل لبناء 

القدرات ُبغية توعية المشاركين وعائالتهم ومقدمي الرعاية لهم وتمكينهم 

.NDIS من اتخاذ قرارات عن دراية بشأن خططهم وتمويلهم بموجب نظام

يساعد مستشارو ILC أبناء المجتمع على: 

 NDIS فهم نظام

ووسائل الحصول على 

تقديماته

المشاركة في الحياة 

االجتماعية

تنمية شبكات الدعم 

الحالية وإنشاء شبكات 

دعم جديدة

فهم أسلوب عمل نظام 

NDIS مع الخدمات 

الحكومية األخرى

تحديد األهداف 

والتخطيط للمستقبل



هل تريد المزيد من المعلومات؟ 

للمزيد من المعلومات عن خدمات التنسيق في المناطق المحلية التابعة 

د الموقع  لـSSI وفرص الشراكة في تقديم الخدمات، يرجى تفقُّ

 www.ssi.org.au/services/local-area-coordination

أو 

االتصال بـ SSI Intake Team بالوسائل التالية:  

هاتفياً على الرقم  975 960 1800    

بين الساعة 10 صباحاً و4 مساًء، من اإلثنين إلى الجمعة  

أو   

lac@ssi.org.au بالبريد اإللكتروني على العنوان   

لالستفسارات العامة  

 lacfeedback@ssi.org.au بالبريد اإللكتروني على العنوان   

لتقديم أية تعليقات  
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