NDIS পেতে এবং বোঝার জন্য
কি সহায়তা প্রয়োজন?
SSI স্থানীয় এলাকা সমন্বয়

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

Bengali

আমরা আপনার জন্য আছি
সেটেলমেন্ট সার্ভি সেস ইন্টারন্যাশনাল (SSI) এনএসডব্লিউতে স্থানীয় এলাকা
সমন্বয় পরিষেবা সরবরাহের জন্য National Disability Insurance Agency
(প্রতিবন্ধী ল�োকদের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী বীমা সংস্থা - NDIA) এর সাথে
অংশীদার হয়ে কাজ করে।
স্থানীয় অঞ্চল সমন্বয়কারী (LAC) হিসাবে, SSI National Disability
Insurance Scheme (NDIS)-এর পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য পরিষেবা এবং
সহায়তাগুল�ো পেতে ৭ থেকে ৬৪ বছর বয়সীদের সাহায্য করে।

আমরা যে অঞ্চলগুল�োতে কাজ করি:
SSI সিডনি এবং দক্ষিণ পশ্চিম সিডনিতে বসবাসকারী বাসিন্দাদের স্থানীয়
এলাকা সমন্বয় পরিষেবা সরবরাহ করে যার মধ্যে এই স্থানীয় সরকারি
অঞ্চলগুল�োও রয়েছে:

সিডনি

দক্ষিণ পশ্চিম সিডনি

• Ashfield
• Canada Bay
• Leichhardt
• Marrickville
• Strathfield
• Sydney

• Bankstown
• Camden
• Campbelltown
• Canterbury
• Fairfield
• Liverpool
• Wingecarribee
• Wollondilly

আমরা কি করি
NDIS বুঝতে
এবং পেতে
আপনাকে
সহায়তা করি

আপনার
পরিকল্পনা
বাস্তবায়নে
সহায়তা করি

আপনার
পরিকল্পনা
পর্যাল�োচনা করি

আপনার
প্রথম NDIS
পরিকল্পনা তৈরি
করতে সহায়তা
করি

আপনার
পরিকল্পনা
সংশ�োধন এবং
নবায়ন করি

আপনি NDIS সহায়তার জন্য য�োগ্য কিনা তা জানতে, অনুগ্রহ করে দেখুন
www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/am-i-eligible

আপনি NDIS সহায়তার জন্য য�োগ্য হ�োন বা না হ�োন,
SSI LACs নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনাকে সহায়তা করবে:

আত্মবিশ্বাসের
সাথে NDIS
বুঝতে,পেতে এবং
এই বিষয়ে খ�ো ঁজখবর নিতে

আপনার
সমাজের
স্থানীয় সহায়তা
পরিষেবাগুল�োর
সাথে সংয�োগ
করতে

শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং
পরিবহন সহ
অন্যান্য সরকারী
পরিষেবাগুল�োর
সাথে NDIS
কীভাবে কাজ
করে তা বুঝতে

আপনার স্থানীয়
সমাজের কাছ
থেকে আপনার
প্রয়োজনীয়
সহায়তা খুঁজতে

আমাদের সাথে য�োগায�োগ করুন
আপনার কি ক�োনও প্রশ্ন আছে অথবা আপনার প্রতিক্রিয়া আমাদেরকে
জানাতে চান? আমাদের ইনটেক টিম আছে সাহায্য করার জন্য
SSI LAC ইনটেক টিম সমস্ত নতু ন এবং বর্ত মান অংশগ্রহণকারীদের জন্য
য�োগায�োগের প্রথম স্থান। আমাদের অভিজ্ঞ ইনটেক অফিসাররা কার্যকরভাবে
এবং দক্ষতার সাথে সমস্ত অনুসন্ধানের উত্তর দিয়ে থাকে, এছাড়াও
অনুসন্ধানকারীদের সাথে তাদের NDIS বিষয়ক জ্ঞান শেয়ার করে এবং তথ্য
সহায়তা সরবরাহ করে। আমাদের পরিষেবা সম্পর্কে যে ক�োনও মন্তব্য বা
প্রতিক্রিয়া নিয়ে সহায়তা করতেও এই দলটি সাহায্য করে।

আপনি আমাদের একজন ইনটেক অফিসারের সাথে কথা
বলতে পারেন:
কল করুন 1800 960 975
সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা, স�োমবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে
অথবা
সাধারণ অনুসন্ধানের জন্য ইমেল করুন lac@ssi.org.au
	যে ক�োনও প্রতিক্রিয়া জমা দিতে ইমেল করুন
lacfeedback@ssi.org.au

SSI’s স্থানীয় অঞ্চল সমন্বয় পরিষেবা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে
দেখুন
www.ssi.org.au/services/local-area-coordination

SSI সম্পর্কে
SSI একটি কমিউনিটি সংস্থা এবং সামাজিক দায়িত্ব যা নবাগত এবং অন্যান্য
অস্ট্রেলিয়ানদের তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জনের জন্য সহায়তা করে। আমরা
শরণার্থী, আশ্রয় প্রার্থী মানুষ এবং সাংস্কৃ তিক ও ভাষাগতভাবে বৈচিত্র্যময়
(CALD) সম্প্রদায় সহ অসহায় মানুষের সাথে তাদের সামর্থ্য তৈরি করতে এবং
বৈষম্য কাটিয়ে উঠে সক্ষম হতে কাজ করি।
২০১৪ সাল থেকে, SSI প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, তাদের পরিবার এবং
যত্নদানকারীদের Ability Links এবং IgniteAbility® Small Business
Start-ups এর মত�ো বেশ কয়েকটি সমাজ 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।

আমরা আদিবাসী এবং ট�োরেস স্ট্রেইট দ্বীপপুঞ্জ, সাংস্কৃ তিক এবং ভাষাগতভাবে
বৈচিত্র্যময় এবং LGBTQIA+ জনগনসহ সমস্ত বৈচিত্র্যময় সম্প্রদায়ের সাথে
পাশাপাশি থেকে কাজ করি।

ssi.org.au
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আমাদের প্রধানত দ্বিভাষিক এবং আন্তঃ-সাংস্কৃ তিক কর্মী বাহিনী, সেই
সাথে ৯০ টিরও বেশি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা কর্মী রয়েছে, যারা আমাদের
পরিষেবাগুল�ো ব্যক্তি এবং পরিবারের শক্তিকে পুঁজি করতে, তাদের
অগ্রাধিকারগুল�ো সনাক্ত করতে এবং তাদের বর্ত মান এবং ভবিষ্যতের
চাহিদাগুল�ো পূরণ করার জন্য কাজ করে।

