
Χρειάζεστε βοήθεια για να 
αποκτήσετε πρόσβαση και 
να κατανοήσετε το NDIS;
Συντονισμός Τοπικής Περιοχής SSI

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

Greek



Είμαστε εδώ για εσάς
Η οργάνωση Settlement Services International (Διεθνείς 
Υπηρεσίες Εγκατάστασης - SSI) συνεργάζεται με την (National 
Disability Insurance Agency (Εθνική Υπηρεσία Ασφάλισης 
Ατόμων με Αναπηρία - NDIA) για την παροχή Υπηρεσιών 
Συντονισμού Τοπικής Περιοχής στη ΝΝΟ.

Ως Συντονιστής Τοπικής Περιοχής (LAC), η SSI υποστηρίζει 
άτομα ηλικίας 7 έως 64 ετών για να έχουν πρόσβαση στο 
National Disability Insurance Scheme (NDIS), καθώς και σε άλλες 
υπηρεσίες και μέσα στήριξης στην κοινότητα.

Περιοχές που καλύπτουμε:
Η SSI παρέχει υπηρεσίες Συντονισμού Τοπικής Περιοχής σε 
κατοίκους που ζουν στο Σύδνεϋ και στο Νοτιοδυτικό Σύδνεϋ, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο κάτω περιοχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης:

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

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



Τι κάνουμε
Σας 

βοηθούμε να 
κατανοήσετε και 
να αποκτήσετε 
πρόσβαση στο 

NDIS

Βοηθούμε 
στην κατάρτιση 
του πρώτου σας 

σχεδίου NDIS

Αναθεωρούμε 
και ανανεώνουμε 

το σχέδιό σας

Βοηθούμε 
στην 

υλοποίηση του 
σχεδίου σας

Αξιολογούμε το 
σχέδιό σας

Για να μάθετε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για στήριξη από το 
NDIS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/am-i-eligible 

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


Είτε πληροίτε τις προϋποθέσεις για 
υποστήριξη από το NDIS είτε όχι, οι SSI LACs 
θα σας βοηθήσουν να:

Κατανοήσετε, να 
αποκτήσετε πρόσβαση και 
να εξερευνήσετε το NDIS 

με αυτοπεποίθηση

Συνδεθείτε με τοπικές 
υπηρεσίες στήριξης στην 

κοινότητά σας

Κατανοήσετε πώς 
συνεργάζεται το NDIS 
με άλλες Κυβερνητικές 

υπηρεσίες, όπως 
εκπαίδευση, υγεία και 

μεταφορές

Βρείτε την υποστήριξη 
που χρειάζεστε από την 

τοπική σας κοινότητα



Επικοινωνήστε μαζί μας
Έχετε κάποια ερώτηση ή θέλετε να μας δώσετε σχόλια; Η ομάδα 
μας εισδοχής είναι στη διάθεσή σας να βοηθήσει.

Η ομάδα Εισδοχής SSI LAC είναι το πρώτο σημείο επαφής για 
όλους τους νέους και υφιστάμενους συμμετέχοντες. Οι έμπειροι 
Υπάλληλοι Εισδοχής μας είναι διαθέσιμοι για να υποστηρίξουν 
τους συμμετέχοντες απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις τους 
αποτελεσματικά και με επαγγελματισμό, κοινοποιώντας τις 
γνώσεις τους για το NDIS και παρέχοντας πληροφορίες και 
στήριξη σε όσους τηλεφωνούν. Η ομάδα είναι επίσης στη 
διάθεσή σας να βοηθήσει με τυχόν σχόλια σχετικά με την 
υπηρεσία μας.

Μπορείτε να μιλήσετε με έναν από τους 
Υπαλλήλους Εισδοχής μας:
  Τηλεφωνώντας στο 1800 960 975  

μεταξύ 10πμ – 4μμ, Δευτέρα – Παρασκευή

 Ή

  Στέλνοντας email στο lac@ssi.org.au  
για γενικές ερωτήσεις

  Στέλνοντας email στο lacfeedback@ssi.org.au  
για να υποβάλετε οποιαδήποτε σχόλια

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες 
Συντονισμού Τοπικής Περιοχής της SSI, επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση  
www.ssi.org.au/services/local-area-coordination 

mailto:lac%40ssi.org.au?subject=
mailto:lacfeedback%40ssi.org.au?subject=
http://www.ssi.org.au/services/local-area-coordination


Σχετικά με την SSI
Η SSI είναι μια κοινοτική οργάνωση και κοινωνική επιχείρηση 
που υποστηρίζει νεοεισερχόμενους στη χώρα και άλλους 
Αυστραλούς να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. 
Συνεργαζόμαστε με όλα τα άτομα που έχουν νιώσει ευάλωτα, 
στα οποία συμπεριλαμβάνονται πρόσφυγες, άτoμα που 
ζητούν άσυλο και κοινότητες ποικιλόμορφης πολιτισμικής 
και γλωσσικής προέλευσης (CALD), ώστε να αναπτύξουν 
τις ικανότητές τους και να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις 
ανισότητες.

Από το 2014, η SSI έχει υποστηρίξει άτομα με αναπηρία, 
τις οικογένειες και τους φροντιστές τους μέσω μιας σειράς 
πρωτοβουλιών που βασίζονται στην κοινότητα, όπως οι Ability 
Links και IgniteAbility® Small Business Start-ups. Διαθέτουμε 
εκτεταμένες γνώσεις στην παροχή υπηρεσιών αναπηρίας 
σε ολόκληρη τη ΝΝΟ μέσω της εμπειρογνωμοσύνης του 
προσωπικού μας και των συμμετεχόντων, και των συνδέσεών 
τους με τις τοπικές κοινότητες.

Με ένα κυρίως δίγλωσσο και διαπολιτισμικό εργατικό 
δυναμικό, που μιλά περισσότερες από 90 διαφορετικές 
γλώσσες, οι υπηρεσίες μας προσαρμόζονται σε άτομα και 
οικογένειες για να τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν τα δυνατά 
τους σημεία, να προσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους και να 
καλύψουν τις σημερινές και μελλοντικές τους ανάγκες.

Συνεργαζόμαστε με όλες τις κοινότητες από διαφορετικά 
υπόβαθρα, συμπεριλαμβανομένων Αβοριγίνων και Κατοίκων 
των Νήσων Torres Strait, ατόμων ποικιλόμορφης πολιτισμικής 
και γλωσσολογικής προέλευσης και LGBTQIA+.

ssi.org.au
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