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

 NDIS ایا برای دسترسی و درک

به کمک نیاز دارید؟ 
 SSI هماهنگی منطقه محلی



ما برای شما اینجا هستیم
 National Disability Insurance با همکاری )SSI( خدمات بین المللی استقرار

Agency )آژانس  ملی بیمه معلولیت – NDIA( خدمات هماهنگی محلی در 

NSW عرضه می کند. 

به عنوان یک هماهنگ کننده منطقه محلی )SSI ،)LAC به افراد 7 تا 64 ساله 

کمک می کند تا به National Disability Insurance Scheme )طرح ملی بیمه 

معلولیت – NDIS( و همینطور، سایر خدمات و پشتیباتی ها در جوامع دسترسی 

یابند.

مناطقی که ما می پوشانیم 

SSI خدمات هماهنگی محلی را به کسانی که در سیدنی و جنوب غربی سیدنی، 

شامل مناطق شهرداری های زیر زندگی می کنند ارائه می دهد:

جنوب غرب سیدنی 

Bankstown •
Camden •

Campbelltown •
Canterbury •

Fairfield •
Liverpool •

Wingecarribee •
Wollondilly •

سیدنی

Ashfield •
Canada Bay •

Leichhardt •
Marrickville •
Strathfield •

Sydney •



آنچه که ما انجام میدهیم

کمکتان 

می کنیم تا 

NDIS را درک کنید 

و به آن دسترسی 

یابید

کمک در تهیه 

اولین برنامه 

NDIS تان

اصالح و تجدید 

برنامه شما

کمک در 

اجرای برنامه 

تان

 بازبینی برنامه

شما

 برای اینکه ببینید واجد شرایط برای پشتیبانی NDIS هستید یا نه از سایت 

www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/am-i-eligible دیدن کنید



چه واجد شرایط دریافت پشتیبانی NDIS باشید یا 

نباشید، SSI LAC به شما کمک خواهد کرد تا: 

با اتکا به نفس 

NDIS را بشناسید، 

به آن دسترسی 

پیدا کنید و آن را 

پیمایش کنید

با خدمات 

پشتیبانی محلی 

در جامعه خودتان 

مرتبط شوید

درک کنید که 

NDIS چگونه در 

کنار سایر خدمات 

دولتی شامل 

آموزش، بهداشت 

و حمل و نقل کار 

می کند

پشتیبانی مورد 

لزومتان را در 

جامعه محلی خود 

بیابید



با ما تماس بگیرید

آیا پرسشی دارید یا می خواهید به ما بازخورد بدهید؟ تیم دریافت کننده ما برای 

کمک آماده است

تیم دریافت کننده SSI LAC  اولین نقطه تماس برای همه شرکت کنندگان جدید 

و فعلی است. ماموران دریافت کننده آگاه ما در دسترس هستند تا با پاسخ دادن 

به همه سواالت به طور موثر و کارآمد، به اشتراک گذاری دانش NDIS شان و 

ارائه اطالعات و پشتیبانی به کسانی که تلفن می زنند، از شرکت کنندگان حمایت 

کنند. این تیم همچنین برای کمک در مورد هر گونه بازخورد درباره خدمات ما 

در اینجا حضور دارند. 

شما می توانید از این راهها با یکی از مامورین دریافت 

کننده ما صحبت کنید: 

 تلفن زدن به شماره  975 960 1800 

بین ساعات 10 صبح – 4 بعداز ظهر، دوشنبه - جمعه

یا 

ایمیل lac@ssi.org.au برای اطالعات کلی

 lacfeedback@ssi.org.au ایمیل 

برای بازخورد دادن

 برای آگاهی بیشتر در باره خدمات هماهنگی منطقه محلی SSI لطفاً از سایت  

www.ssi.org.au/services/local-area-coordination دیدن کنید

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


 SSI در باره

SSI یک سازمان جامعه و یک بیزینس اجتماعی است که از تازه واردان 

و سایر استرالیایی ها برای دستیابی به پتانسیل کامل خود پشتیبانی می 

کند. ما با همه افرادی که آسیب پذیری را تجربه کرده اند، از جمله 

پناهندگان، افرادی که پناهنده می شوند و جوامع متنوع فرهنگی 

و زبانی )CALD(، برای افزایش گنجایش و توانایی آنها برای غلبه بر 

نابرابری همکاری می کنیم.

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

مانند Small Business Start-ups )راه اندازی  های بیزینس کوچک( 

Ability Links و ®IgniteAbility از افراد معلول، خانواده ها و مراقبینشان 

پشتیبانی کرده است. ما از طریق تخصص کارکنان و مشارکت کنندگان و 

ارتباط آنها با جوامع محلی دانش گسترده ای را در زمینه ارائه خدمات 

معلولیت در سراسر NSW ارائه می دهیم.

با داشتن یک نیروی کار عمدتا دوزبانه و چند فرهنگی، که به بیش از 

90 زبان مختلف صحبت می کنند، خدمات ما برای افراد و خانواده ها 

طوری طراحی شده است تا از قدرتهای آنان استفاده کند، اولویت های 

آنها را شناسایی کرده و نیازهای فعلی و آینده آنها را برآورده کند.

ما در کنار جوامع متنوع کار می کنیم از جمله افراد با سوابق بومی و 

.LGBTQIA+  جزیره نشین تنگه تورس، تنوع فرهنگی و زبانی و

ssi.org.au
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