
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 আিি
সসটেলটমন্ট সার ভ্ি টসস ইন্টারন্াশনাল (SSI) এনএসডরলিউটে স্ানীয় এলাকা 
সমন্বয় পররটেবা সরবরাটের জন্ National Disability Insurance Agency 
(প্ররেবন্ী সলাকটের জন্ জােীয় প্ররেবন্ী বীমা সংস্া - NDIA) এর সাটথ 
অংশীোর েটয় কাজ কটর।

স্ানীয় অঞ্চল সমন্বয়কারী (LAC) রেসাটব, SSI National Disability 
Insurance Scheme (NDIS)-এর পাশাপারশ সমাটজর অন্ান্ পররটেবা এবং 
সোয়োগুটলা সপটে ৭ সথটক ৬৪ বছর বয়সীটের সাোয্ কটর।

আমরা যয অঞ্চলগুেলােত কাজ কির:
SSI রসডরন এবং েরষিণ পরচিম রসডরনটে বসবাসকারী বারসন্াটের স্ানীয় 
এলাকা সমন্বয় পররটেবা সরবরাে কটর যার মট্্ এই স্ানীয় সরকারর 
অঞ্চলগুটলাও রটয়টছ:

দিষিণ পিচিম িসডিন
• Bankstown
• Camden
• Campbelltown
• Canterbury
• Fairfield
• Liverpool
• Wingecarribee
• Wollondilly

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



আমরা িক কির
NDIS বুঝটে 
এবং সপটে 
আপনাটক  

সোয়ো করর

আপনার 
প্রথম NDIS 

পররকল্পনা তেরর 
করটে সোয়ো 

করর

আপনার 
পররকল্পনা 

সংটশা্ন এবং 
নবায়ন করর

আপনার 
পররকল্পনা 
বাস্তবায়টন 

সোয়ো করর

আপনার  
পররকল্পনা 

পযভিাটলাচনা করর

আপরন NDIS সোয়োর জন্ সযাগ্ রকনা ো জানটে, অনুগ্রে কটর সেখুন   
www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/am-i-eligible 

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


আপিন NDIS সহায়তার জন্য যযাগ্য যহান বা না যহান, 
SSI LACs িনম্নিলিিত িবষেয় আপনােক সহায়তা করেব:

আত্মরবশ্াটসর 
সাটথ NDIS 

বুঝটে,সপটে এবং 
এই রবেটয় সখোাজ-

খবর রনটে

আপনার 
সমাটজর 

স্ানীয় সোয়ো 
পররটেবাগুটলার 
সাটথ সংটযাগ 

করটে

রশষিা, স্াস্্ এবং 
পররবেন সে 

অন্ান্ সরকারী 
পররটেবাগুটলার 

সাটথ NDIS 
কী্াটব কাজ 
কটর ো বুঝটে

আপনার স্ানীয় 
সমাটজর কাছ 
সথটক আপনার 

প্রটয়াজনীয় 
সোয়ো খুোজটে 



আমােদর সােে যযাগােযাগ করুন
আপনার রক সকানও প্রশ্ন আটছ অথবা আপনার প্ররেররিয়া আমাটেরটক 
জানাটে চান? আমাটের ইনটেক টিম আটছ সাোয্ করার জন্

SSI LAC ইনটেক টিম সমস্ত নেুন এবং বেভি মান অংশগ্রেণকারীটের জন্ 
সযাগাটযাটগর প্রথম স্ান। আমাটের অর্জ্ঞ ইনটেক অরিসাররা কাযভিকর্াটব 
এবং েষিোর সাটথ সমস্ত অনুসন্াটনর উত্তর রেটয় থাটক, এছাড়াও  
অনুসন্ানকারীটের সাটথ োটের NDIS রবেয়ক জ্ঞান সশয়ার কটর এবং েথ্ 
সোয়ো সরবরাে কটর। আমাটের পররটেবা সম্পটকভি  সয সকানও মন্তব্ বা 
প্ররেররিয়া রনটয় সোয়ো করটেও এই েলটি সাোয্ কটর।

আপিন আমােদর একজন ইনেেক অিিসােরর সােে কো 
বলেত পােরন:
 কল করুন 1800 960 975  
 সকাল ১০ো সথটক রবটকল ৪ো, সসামবার সথটক শুরিবাটরর মট্্

 অেবা

 সা্ারণ অনুসন্াটনর জন্ ইটমল করুন  lac@ssi.org.au

  সয সকানও প্ররেররিয়া জমা রেটে ইটমল করুন   
lacfeedback@ssi.org.au

SSI’s স্ানীয় অঞ্চল সমন্বয় পররটেবা সম্পটকভি  আরও েটথ্র জন্, অনুগ্রে কটর 
সেখুন  
www.ssi.org.au/services/local-area-coordination 

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


SSI সম্পেককে
SSI একটি করমউরনটি সংস্া এবং সামারজক োরয়ত্ব যা নবাগে এবং অন্ান্ 
অট্রেরলয়ানটের োটের পূণভি সম্াবনা অজভিটনর জন্ সোয়ো কটর। আমরা 
শরণাথথী, আশ্রয় প্রাথথী মানুে এবং সাংস্কৃ রেক ও ্াোগে্াটব তবরচত্্ময় 
(CALD) সম্প্রোয় সে অসোয় মানুটের সাটথ োটের সামথভি্ তেরর করটে এবং 
তবেম্ কাটিটয় উটে সষিম েটে কাজ করর।

২০১৪ সাল সথটক, SSI প্ররেবন্ী ব্রতিটের, োটের পররবার এবং 
যত্নোনকারীটের Ability Links এবং IgniteAbility® Small Business 
Start-ups এর মটো সবশ কটয়কটি সমাজ র্রত্তক উটে্াটগর মা্্টম সোয়ো 
কটরটছ। আমরা আমাটের কমথী এবং অংশগ্রেণকারী েষিো এবং স্ানীয় 
সম্প্রোটয়র সাটথ োটের সংটযাটগর মা্্টম এনএসডরলিউ জটুড় প্ররেবন্ী 
পররটেবা সরবরাটে প্রচুর অর্জ্ঞো সশয়ার করটে পারর।

আমাটের প্র্ানে রবি্ারেক এবং আন্ততঃ-সাংস্কৃ রেক কমথী বারেনী, সসই 
সাটথ ৯০ টিরও সবরশ রবর্ন্ন ্াোয় কথা বলা কমথী রটয়টছ, যারা আমাটের 
পররটেবাগুটলা ব্রতি এবং পররবাটরর শরতিটক পুোরজ করটে, োটের 
অগ্রার্কারগুটলা সনাতি করটে এবং োটের বেভি মান এবং ্রবে্টের 
চারেোগুটলা পূরণ করার জন্ কাজ কটর।

আমরা আরেবাসী এবং সোটরস স্রেইে বিীপপুঞ্জ, সাংস্কৃ রেক এবং ্াোগে্াটব 
তবরচত্্ময় এবং LGBTQIA+  জনগনসে সমস্ত তবরচত্্ময় সম্প্রোটয়র সাটথ 
পাশাপারশ সথটক কাজ করর।

ssi.org.au
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