SSI (Layanan Pemukiman
Internasional)
Informasi, Pautan dan
Pengembangan Kapasitas (ILC)
Menyediakan bantuan, memberdayakan komunitas

SSI
Information, Linkages
and Capacity Building (ILC)
Providing support, empowering communities

Indonesian

ILC sepenuhnya bertujuan mengembangkan
komunitas yang inklusif dan menautkan
penyandang disabilitas dengan jejaring
bantuan di dalam komunitas mereka.
Sebagai Koordinator Wilayah Lokal (LAC), SSI membantu orangorang yang berusia 7 hingga 64 tahun untuk mengakses National
Disability Insurance Scheme (Skema Asuransi Disabilitas Nasional
- NDIS), serta layanan dan bantuan-bantuan lainnya di dalam
masyarakat.
Sejak 2014, SSI telah membantu para penyandang disabilitas,
keluarga dan pengasuh mereka melalui sejumlah inisiatif
berbasis komunitas seperti Ability Links dan IgniteAbility® Small
Business Start-ups (Perusahaan Rintisan Kecil). Kami membawa
pengetahuan yang ekstensif dalam menyampaikan layanan
disabilitas ke seluruh NSW melalui keahlian staf dan peserta kami
serta koneksi mereka ke komunitas-komunitas setempat.
Baik seseorang berhak mendapatkan bantuan NDIS atau
tidak, penyedia LAC SSI dapat membantu mengembangkan
keterampilan dan pengetahuan peserta, keluarga dan
pengasuhnya untuk menghubungi layanan arus utama dan
jejaring bantuan masyarakat.

Menautkan para individu dengan informasi dan
bantuan di dalam komunitas
Konsultan ILC akan membantu para individu dalam mengakses
NDIS, mempersiapkan pertemuan NDIS dengan membantu mereka
mengidentifikasi sasaran pribadi dan mengetahui dukungan apa saja
yang tersedia dalam komunitas setempat mereka.
Para Konsultan ILC SSI memiliki pengetahuan yang luas dan bekerja
bahu-membahu dengan berbagai komunitas, membantu mereka
agar membuka diri dan inklusif untuk membantu para penyandang
disabilitas dalam mencapai sasaran mereka.
Konsultan ILC kami menyelenggarakan sesi informasi online atau tatap
muka menyenai NDIS and LAC. Mereka juga memfasilitasi lokakarya
pengembangan kapasitas untuk mendidik dan memberdayakan para
peserta, keluarga serta pengasuh mereka untuk membuat keputusan
yang lebih terinformasi mengenai rencana dan pendanaan NDIS.
Konsultan ILC akan membantu orang-orang di dalam komunitas
untuk:

Memahami dan
mengakses NDIS

Berpartisipasi dalam
kehidupan komunitas

Memahami cara NDIS bekerja
sama dengan layananlayanan Pemerintah lainnya

Mengembangkan
jejaring bantuan yang
telah ada dan menciptakan
jejaring baru

Mengidentifikasi sasaran dan
rencana untuk masa depan

Anda ingin informasi lebih
lanjut?
Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan dan peluang
kemitraan Koordinasi Wilayah Lokal SSI, kunjungilah
www.ssi.org.au/services/local-area-coordination
ATAU
hubungi SSI Intake Team dengan:
Menelepon 1800 960 975
antara 10 pagi – 4 sore, Senin – Jumat
ATAU

	Mengirimkan email ke lacfeedback@ssi.org.au
untuk menyerahkan umpan balik
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Mengirimkan email ke lac@ssi.org.au untuk informasi umum

