
SSI (আন্তর্জাতিক তিষ্প তত্ত পতিষেবজা)
িথ্য, সংষ�জাগ এবং সক্ষমিজা তিিী (ILC)
সহায়তা প্রদান, সমাজকে ক্ষমতাবান েরা

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

Bengali



ILC হল অন্তর্্ততিমূলক সমজার তিতি কিজা এবং 
প্রতিবন্ী ব্যততিষেি িজাষেি সমজাষরি সহজায়িজা 
নিটওয়জাষক্ি সজাষথ সং�ুতি কিজা।

স্ানীয় অঞ্চল সমন্বয়োরী (LAC) হহসাকব, SSI National Disability 
Insurance Scheme (প্রহতবন্ী ললােকদর জন্য জাতীয় প্রহতবন্ী 
বীমা প্রেল্প - NDIS), পাশাপাহশ সম্প্রদাকয়র অন্যান্য পহরকেবা এবং 
সহায়তাগুকলা লপকত ৭ লেকে ৬৪ বছর বয়সীকদর সহায়তা েকর।

২০১৪ সাল লেকে, SSI প্রহতবন্ী ব্যহতিকদর, তাকদর পহরবার এবং 
যত্নদানোরীকদর Ability Links এবং IgniteAbility® Small Business 
Start-ups (স্মল হবজকনস স্ার্ট-আপ)-এর মকতা লবশ েকয়েটি সম্প্রদায় 
হিহত্তে উকদ্যাকের মাধ্যকম সহায়তা েকরকছ। আমরা আমাকদর েমমী এবং 
অংশগ্রহণোরী দক্ষতা এবং স্ানীয় সম্প্রদাকয়র সাকে তাকদর সংকযাকের 
মাধ্যকম এনএসডহলিউ জকু়ে প্রহতবন্ী পহরকেবা সরবরাকহ প্রচুর অহিজ্ঞতা 
লশয়ার েরকত পাহর।

লোনও ব্যহতি NDIS সহায়তা পাওয়ার লযাে্য লহাে বা না লহাে, SSI 
LAC সরবরাহোরীরা মূলধারার পহরকেবা এবং েহমউহনটি সহায়তা 
লনরওয়াে্ট গুকলার সাকে সংকযাে স্াপকনর জন্য অংশগ্রহণোরী, তাকদর 
পহরবার এবং যত্নদানোরীকদর দক্ষতা এবং জ্ঞান ততহর েরকত সহায়তা 
েরকত পাকরন।



সম্প্রেজাষয় িথ্য এবং সমথ্ষিি সজাষথ মজািুেষক �ুতি কিজা

এেজন ILC পরামশ্টদাতা NDIS প্রােমীকদরকে হবহিন্নিাকব সাহায্য েরকত পাকর 
লযমন, হেিাকব NDIS লপকত হয়, ব্যহতিেত লক্ষ্যগুকলা সনাতি েরকত এবং 
তাকদর স্ানীয় সমাকজ হে ধরকনর সহায়তামূলে লসবা ব্যবস্া রকয়কছ লসগুকলা 
সম্পকে্ট  জানকত তাকদর সমে্টন েকর, আর এিাকব NDIS সিার প্রস্তুহতকত 
প্রােমীকদরকে সহায়তা েরকবন।

SSI’s ILC পরামশ্টদাতাকদর প্রোর স্ানীয় জ্ঞান রকয়কছ এবং তারা সমাকজর 
সাকে এেসাকে হকয় োজ েকর। প্রহতবন্ী ব্যহতিকদর তাকদর লকক্ষ্য লপৌঁছাকত 
সহায়তা েরার জন্য স্ােত এবং অন্তিু্ট তি হকত তাকদর সমে্টন েকর।

আমাকদর ILC পরামশ্টদাতারা NDIS এবং LAC হবেকয় অনলাইকন বা 
সামনাসামহন তে্য হদকয় োকে। এছা়োও তারা অংশগ্রহণোরীকদর, তাকদর 
পহরবার-পহরজন এবং যত্নদানোরীকদর তাকদর NDIS পহরেল্পনা এবং তহহবল 
সম্পকে্ট  আরও িাল হসদ্ান্ত হনকত হশহক্ষত এবং ক্ষমতাবান েরার মাধ্যকম 
তাকদর সামে্ট্য বৃহদ্র েম্টশালাগুকলা পহরচালনা েকর।

একরি ILC পিজামর্েজািজা সমজাষরি নলজাকষেি সজাহজা�্য কিষব:

NDIS বুঝকত এবং 
লপকত

সামাহজে জীবকন 
অংশগ্রহণ েরকত

হবদ্যমান সহায়তা 
লনরওয়াে্ট গুকলা এবং 
এর সাকে নতুন গুকলা 

ততহর েরকত

NDIS অন্যান্য সরোরী 
পহরকেবাগুকলার সাকে 
েীিাকব োজ েকর তা 

বুঝাকত

লক্ষ্য সনাতি েরকত 
এবং িহবে্যকতর জন্য 

পহরেল্পনা েরকত



আিও রজািষি চজাি?
SSI’s স্ানীয় অঞ্চল সমন্বয় পহরকেবা এবং অংশীদাহরকবের সুকযাে সম্পকে্ট  
আরও তকে্যর জন্য, অনুগ্রহ েকর লদখুন  
www.ssi.org.au/services/local-area-coordination 

অথবজা 

SSI Intake Team-এর সাকে লযাোকযাে েরুন:

 েল েরুন 1800 960 975 নম্বকর 
 সোল ১০রা লেকে হবকেল ৪রা, লসামবার লেকে শুক্রবাকরর মকধ্য

 অথবজা

 সাধারণ অনুসন্াকনর জন্য ইকমল েরুন lac@ssi.org.au

  লয লোনও প্রহতহক্রয়া জানাকত ইকমল েরুন  
lacfeedback@ssi.org.au
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