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همه کار  ILCدر مورد ایجاد جوامع فراگیر و مرتبط

ساختن افراد معلول با شبکه های پشتیبانی در جامعه آنها
است.

به عنوان یک هماهنگ کننده منطقه محلی  (LAC) ،SSIبه افراد  7تا

 64ساله کمک میکند تا به National Disability Insurance Scheme
(طرح ملی بیمه معلولیت –  )NDISو همینطور ،سایر خدمات و

پشتیباتیها در جوامع دسترسی یابند.

از سال  2014تا کنون SSI ،از طریق چند ابتکار مبتنی بر جامعه

ی های بیزینس کوچک)
مانند ( Small Business Start-upsراه انداز 

 Ability Linksو ® IgniteAbilityاز افراد معلول ،خانوادهها و

مراقبینشان پشتیبانی کرده است .ما از طریق تخصص کارکنان و

مشارکت کنندگان و ارتباط آنها با جوامع محلی دانش گستردهای را
در زمینه ارائه خدمات معلولیت در سراسر  NSWارائه می دهیم.

چه فردی واجد شرایط دریافت پشتیبانی  NDISباشد یا نه ،ارائه
دهندگان  SSI LACمی توانند در ایجاد مهارت و دانش شرکت

کنندگان ،خانواده ها و مراقبین برای برقراری ارتباط با خدمات اصلی

و شبکه های پشتیبانی جامعه کمک کنند.

مرتبط کردن افراد با اطالعات و پشتیبانی در جامعه

یک مشاور  ILCبه افراد کمک می کند تا به  NDISدسترسی پیدا کنند ،و با

پشتیبانی از آنها برای شناسایی اهداف شخصی و کسب اطالعات در مورد
پشتیبانی های موجود در جامعه محلی خود آنها را برای جلسات NDIS
آماده می کند.

مشاوران  ILCدر  SSIدانش محلی زیادی دارند و در کنار جوامع کار می

کنند ،از آنها برای خوشامدگویی و فراگیری حمایت می کنند تا به افراد
معلول در رسیدن به اهدافشان کمک کنند.

مشاوران  ILCما جلسات اطالعاتی بصورت آنالین یا رو در رو در مورد

 NDISو  LACارائه میدهند .آنها همچنین برای آموزش و توانمندسازی

شرکت کنندگان ،خانواده ها و مراقبینشان برای تصمیم گیری بهتر و

آگاهانه در مورد برنامه ها و بودجه های  NDISکارگاههای آموزشی

توانمند سازی برگزار می کنند.

یک مشاور  ILCبه افراد کمک خواهد کرد تا:

 NDISرا بفهمند و به
آن دسترسی یابند

در زندگی اجتماعی
شرکت کنند

درک کنند که NDIS
چگونه در کنار سایر
خدمات دولتی کار میکند

شبکههای پشتیبانی
موجود را گسترش داده
و شبکههای جدیدی را
ایجاد کنند

اهداف و برنامه خود
را برای آینده مشخص
کنند

آیا میخواهید بیشتر بدانید؟

برای آگاهی بیشتر در باره خدمات هماهنگی منطقه محلی  SSIلطفاً از

سایت  www.ssi.org.au/services/local-area-coordinationدیدن

کنید
یا

با  SSI Intake Teamاز این راهها تماس بگیرید:
تلفن زدن به شماره 1800 960 975

بین ساعات  10صبح –  4بعداز ظهر ،دوشنبه  -جمعه
یا
ایمیل lac@ssi.org.au
ایمیل lacfeedback@ssi.org.au
برای بازخورد دادن
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برای اطالعات کلی

