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هل تحتاج إلى مساعدة للحصول 

على تقديمات NDIS وفهمها؟ 
SSI للتنسيق في المناطق المحلية

Need help accessing and  
understanding the NDIS?
SSI Local Area Coordination



نحن موجودون من أجلكم
 إن “خدمات االستقرار الدولية” )SSI( هي شريك

 )NDIA – وكالة تأمين دعم اإلعاقة( National Disability Insurance Agency لـ

في تقديم خدمات التنسيق في المناطق المحلية في نيو ساوث ويلز.

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

 تتراوح أعمارهم من 7 سنوات إلى 64 سنة للحصول على تقديمات

)National Disability Insurance Scheme )NDIS، عالوة على الخدمات وأنواع 

الدعم األخرى المتوفرة في المجتمع. 

المناطق التي نغّطيها: 

تقدم SSI خدمات تنسيق في المناطق المحلية لسكان سدني وجنوب غرب سدني 

في مناطق الحكومات المحلية التالية: 

جنوب غرب سدني 

Bankstown •
Camden •

Campbelltown •
Canterbury •

Fairfield •
Liverpool •

Wingecarribee •
Wollondilly •

سدني

Ashfield •
Canada Bay •

Leichhardt •
Marrickville •
Strathfield •

Sydney •



ما نقوم به

مساعدتك 

على فهم نظام 

NDIS ووسائل 

الحصول على 

تقديماته

مساعدتك 

على وضع 

خطتك األولى مع 

 NDIS

تعديل خطتك 

وتجديدها

مساعدتك على 

تنفيذ خطتك

مراجعة خطتك

 لمعرفة ما إذا كنت مؤهاًل لدعم NDIS، يرجى تفّقد الموقع

 www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/am-i-eligible



 سواء أكنت مؤهاًل لدعم NDIS أم ال،

فإن مستشاري SSI LACs سيساعدونك على:  

 NDIS فهم نظام

ووسائل الحصول 

على تقديماته 

واستخدامه بثقة 

االرتباط بخدمات 

الدعم المحلية في 

مجتمعك

فهم أسلوب 

 NDIS عمل نظام

مع الخدمات 

الحكومية 

األخرى بما فيها 

التعليم والصحة 

والمواصالت

العثور على الدعم 

الذي تحتاج إليه 

من مجتمعك 

المحلي



اتصل بنا

هل لديك سؤال أو ترغب في تقديم تعليق لديك؟ إن فريقنا الخاص بتلّقي 

االستفسارات والتعليقات موجود للمساعدة

إن فريق SSI LAC لتلقي االستفسارات والتعليقات)Intake team(  هو نقطة 

االتصال األولى لجميع المشتركين الجدد والحاليين. وموظفو تلّقي االستفسارات 

والتعليقات لدينا واسعو المعرفة ومتواجدون دائماً لدعم المشتركين باإلجابة على 

 NDIS جميع استفساراتهم بفعالية وكفاءة، وتزويد المتصلين بمعلومات عن نظام

وتقديم الدعم لهم. ويتواجد الفريق أيضاً للمساعدة بشأن أية تعليقات خاصة 

بخدماتنا. 

يمكنك التحدث إلى أحد موظفي تلّقي االستفسارات 

والتعليقات بالوسائل التالية: 

 هاتفياً على الرقم  975 960 1800 

بين الساعة 10 صباحاً و4 مساًء، من اإلثنين إلى الجمعة

أو 

بالبريد اإللكتروني على العنوان lac@ssi.org.au لالستفسارات العامة

 lacfeedback@ssi.org.au بالبريد اإللكتروني على العنوان 

لتقديم أية تعليقات بشأن خدمتنا

 SSIللمزيد من المعلومات عن خدمات التنسيق في المناطق المحلية التابعة لـ

 تفّقد الموقع اإللكتروني 

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

mailto:lacfeedback@ssi.org.au
http://www.ssi.org.au/services/local-area-coordination


SSI نبذة عن

SSI منظمة مجتمعية ومصلحة تجارية اجتماعية تدعم الوافدين الجدد 

وغيرهم من األستراليين على تحقيق طاقاتهم الكاملة. ونعمل مع جميع 

الناس الذين مروا بتجارب عانوا خاللها من حاالت االستضعاف، بمن 

فيهم الالجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المتحدرة من خلفيات ثقافية 

ولغوية متنوعة )CALD(، وذلك لبناء طاقاتهم وتمكينهم من التغلب على 

أوجه عدم المساواة.  

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 أنحاء 

ة من الخبرات التي  نيو ساوث ويلز نوظف معرفتنا الواسعة المستمدَّ

يتمتع بها موظفونا والمشتركون معنا وارتباطاتهم بالمجتمعات المحلية.  

ومن خالل أفراد القوى العاملة لدينا الناطقين بأكثر من 90 لغة والذين 

يتمتع معظمهم بثنائية اللغة ومهارات التواصل عبر الثقافات، نقّدم 

خدمات مخصصة لألفراد والعائالت تمّكنهم من االستفادة من َمواطن 

القوة لديهم وتحديد أولوياتهم واستيفاء احتياجاتهم الحالية والمستقبلية.   

هذا ونعمل جنباً إلى جنب مع كافة المجتمعات المتنوعة بما فيها سكان 

أستراليا األصليين وأبناء جزر مضيق توريس، والمجتمعات التي يتحّدر 

  .LGBTQIA+أبناؤها من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة ومجتمعات الـ

ssi.org.au
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