SSI (আন্তর্ জাতিক নিষ্পিত্ত পরিষেবা)
তথ্য, সংয�োগ এবং সক্ষমতা তৈরী (ILC)
সহায়তা প্রদান, সমাজকে ক্ষমতাবান করা

SSI
Information, Linkages
and Capacity Building (ILC)
Providing support, empowering communities

Bengali

ILC হল অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরি করা এবং
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের সমাজের সহায়তা
নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করা।
স্থানীয় অঞ্চল সমন্বয়কারী (LAC) হিসাবে, SSI National Disability
Insurance Scheme (প্রতিবন্ধী ল�োকদের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী
বীমা প্রকল্প - NDIS), পাশাপাশি সম্প্রদায়ের অন্যান্য পরিষেবা এবং
সহায়তাগুল�ো পেতে ৭ থেকে ৬৪ বছর বয়সীদের সহায়তা করে।
২০১৪ সাল থেকে, SSI প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, তাদের পরিবার এবং
যত্নদানকারীদের Ability Links এবং IgniteAbility® Small Business
Start-ups (স্মল বিজনেস স্টার্ট-আপ)-এর মত�ো বেশ কয়েকটি সম্প্রদায়
ভিিত্তক উদ্যোগের মাধ্যমে সহায়তা করেছে। আমরা আমাদের কর্মী এবং
অংশগ্রহণকারী দক্ষতা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে তাদের সংয�োগের
মাধ্যমে এনএসডব্লিউ জুড়ে প্রতিবন্ধী পরিষেবা সরবরাহে প্রচু র অভিজ্ঞতা
শেয়ার করতে পারি।
ক�োনও ব্যক্তি NDIS সহায়তা পাওয়ার য�োগ্য হ�োক বা না হ�োক, SSI
LAC সরবরাহকারীরা মূলধারার পরিষেবা এবং কমিউনিটি সহায়তা
নেটওয়ার্ক গুল�োর সাথে সংয�োগ স্থাপনের জন্য অংশগ্রহণকারী, তাদের
পরিবার এবং যত্নদানকারীদের দক্ষতা এবং জ্ঞান তৈরি করতে সহায়তা
করতে পারেন।

সম্প্রদায়ে তথ্য এবং সমর্থনের সাথে মানুষকে যুক্ত করা
একজন ILC পরামর্শদাতা NDIS প্রার্থীদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারে
যেমন, কিভাবে NDIS পেতে হয়, ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুল�ো সনাক্ত করতে এবং
তাদের স্থানীয় সমাজে কি ধরনের সহায়তামূলক সেবা ব্যবস্থা রয়েছে সেগুল�ো
সম্পর্কে জানতে তাদের সমর্থন করে, আর এভাবে NDIS সভার প্রস্তুতিতে
প্রার্থীদেরকে সহায়তা করবেন।
SSI’s ILC পরামর্শদাতাদের প্রগার স্থানীয় জ্ঞান রয়েছে এবং তারা সমাজের
সাথে একসাথে হয়ে কাজ করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের লক্ষ্যে প�ৌঁছাতে
সহায়তা করার জন্য স্বাগত এবং অন্তর্ভুক্ত হতে তাদের সমর্থন করে।
আমাদের ILC পরামর্শদাতারা NDIS এবং LAC বিষয়ে অনলাইনে বা
সামনাসামনি তথ্য দিয়ে থাকে। এছাড়াও তারা অংশগ্রহণকারীদের, তাদের
পরিবার-পরিজন এবং যত্নদানকারীদের তাদের NDIS পরিকল্পনা এবং তহবিল
সম্পর্কে আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে শিক্ষিত এবং ক্ষমতাবান করার মাধ্যমে
তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধির কর্মশালাগুল�ো পরিচালনা করে।
একজন ILC পরামর্শদাতা সমাজের ল�োকদের সাহায্য করবে:

NDIS বুঝতে এবং
পেতে

সামাজিক জীবনে
অংশগ্রহণ করতে

NDIS অন্যান্য সরকারী
পরিষেবাগুল�োর সাথে
কীভাবে কাজ করে তা
বুঝাতে

বিদ্যমান সহায়তা
নেটওয়ার্ক গুল�ো এবং
এর সাথে নতু ন গুল�ো
তৈরি করতে

লক্ষ্য সনাক্ত করতে
এবং ভবিষ্যতের জন্য
পরিকল্পনা করতে

আরও জানতে চান?
SSI’s স্থানীয় অঞ্চল সমন্বয় পরিষেবা এবং অংশীদারিত্বের সুয�োগ সম্পর্কে
আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন
www.ssi.org.au/services/local-area-coordination
অথবা
SSI Intake Team-এর সাথে য�োগায�োগ করুন:
	কল করুন 1800 960 975 নম্বরে
সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা, স�োমবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে
অথবা
সাধারণ অনুসন্ধানের জন্য ইমেল করুন lac@ssi.org.au
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	যে ক�োনও প্রতিক্রিয়া জানাতে ইমেল করুন
lacfeedback@ssi.org.au

