Apakah Anda butuh bantuan
untuk mengakses dan
memahami NDIS?
Koordinasi Wilayah Lokal SSI

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

Indonesian

Kami siap membantu Anda
Layanan Pemukiman Internasional (SSI) menjalin kemitraan dengan
National Disability Insurance Agency (Badan Asuransi Disabilitas Nasional
- NDIA) untuk mengadakan Layanan Koordinasi Wilayah Lokal di NSW.
Sebagai Koordinator Wilayah Lokal (LAC), SSI membantu orang-orang
berusia 7 hingga 64 tahun untuk mengakses National Disability Insurance
Scheme (NDIS), serta layanan dan bantuan-bantuan lain di dalam
komunitas.

Wilayah yang kami cakup:
SSI memberikan layanan Koordinasi Wilayah Lokal bagi penduduk di
Sydney dan Sydney Barat Daya termasuk wilayah Pemerintahan Lokal
berikut:

Sydney

Sydney Barat Daya

• Ashfield

• Bankstown

• Canada Bay

• Camden

• Leichhardt

• Campbelltown

• Marrickville

• Canterbury

• Strathfield

• Fairfield

• Sydney

• Liverpool
• Wingecarribee
• Wollondilly

Layanan kami
Membantu Anda
memahami dan
mengakses NDIS

Membantu
menerapkan
rencana Anda

Meninjau ulang
rencana Anda

Membantu
membuat
rencana NDIS
pertama Anda

Merevisi dan
memperbarui
rencana Anda

Untuk mengetahui apakah Anda berhak mendapatkan bantuan NDIS
kunjungilah www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/am-i-eligible

Baik Anda berhak mendapatkan bantuan
NDIS atau tidak, LAC SSI akan membantu
Anda untuk:

Memahami,
mengakses dan
menavigasi
NDIS dengan
percaya diri

Menghubungi
layanan
bantuan lokal
di dalam
komunitas
Anda

Memahami
bagaimana
NDIS bekerja
sama dengan
layananlayanan
Pemerintah,
termasuk
pendidikan,
kesehatan dan
transportasi

Menemukan
bantuan yang
Anda butuhkan
dari komunitas
lokal Anda

Hubungi kami
Apakah Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberikan umpan balik
kepada kami? Intake team kami siap membantu
Intake team LAC SSI adalah titik kontak pertama untuk semua peserta
baru dan lama. Petugas Intake kami yang berpengetahuan luas siap
untuk membantu para peserta dengan menjawab semua pertanyaan
secara efektif dan efisien, berbagi pengetahuan mengenai NDIS dan
menyediakan informasi serta dukungan kepada para penelepon. Tim
ini juga siap membantu dalam hal umpan balik mengenai layanan
kami.

Anda dapat berbicara dengan salah satu
Petugas Intake kami dengan:
	Menelepon 1800 960 975
antara 10 pagi – 4 sore, Senin – Jumat
ATAU
Mengirimkan email ke lac@ssi.org.au untuk informasi umum
	Mengirimkan email ke lacfeedback@ssi.org.au
untuk menyerahkan umpan balik mengenai layanan kami

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan Koordinasi Wilayah
Lokal SSI kunjungi
www.ssi.org.au/services/local-area-coordination

Mengenai SSI
SSI adalah organisasi komunitas dan bisnis sosial yang membantu
pendatang baru dan warga Australia lainnya untuk mencapai
potensi penuh mereka. Kami bekerja dengan siapa saja yang telah
mengalami kerentanan, termasuk para pengungsi, pencari suaka, dan
komunitas yang beragam secara budaya dan bahasa (CALD), untuk
mengembangkan kapasitas dan memungkinkan mereka mengatasi
ketidaksetaraan.
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. Kami membawa pengetahuan yang ekstensif dalam
menyampaikan layanan disabilitas di seluruh NSW melalui keahlian
staf dan peserta kami serta koneksi mereka ke komunitas-komunitas
setempat.

Kami bekerja bersama semua komunitas yang beragam termasuk
suku Aborigin & Penduduk Kepulauan Selat Torres, orang-orang dari
latar belakang beragam budaya dan bahasa serta LGBTQIA+.

ssi.org.au
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Dengan tenaga kerja yang sebagian besar berlatar belakang
dwibahasa dan lintas budaya, penutur 90 bahasa yang berbeda,
layanan kami disesuaikan untuk individu dan keluarga untuk
memanfaatkan kelebihan mereka, mengidentifikasi prioritas mereka
dan memenuhi kebutuhan mereka saat ini dan masa depan.

