SSI (សេវាកមតា
្ម ំ ងទីលំនៅអន្តរជាតិ)
ព័ត៌មាន ការតភ្ជាប់
និងការកសាងសមត្ថភាព (ILC)
ផ្តល់ការគាំទ្រ ផ្តល់កម្ំ លា ងដល់ សហគមន៍

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

Khmer

ILC គឺ និយាយអំ ពីការកសាងសហគមន៍ ដែលរាប់ បញ្ចូល
និ ងការតភ្ជាប់ ជនពិ ការ ជាមួ យនឹ ងបណ្
តា ញគាំទ្រនៅក្នុង
សហគមន៍ របស់ ពួកគេ។
ក្ងនាមជាអ្ន
កសម្របសម្រួលតំបន់ មូលដ្ឋាន (LAC), SSI គាំទ្រដល់ មនុស្សដែលមាន
នុ
អាយុពី 7 ទៅ 64 ឆ្ំនា ដ�ើម្បីទទួលបាន National Disability Insurance Scheme
(គម្រោងធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ ជនពិការថ្នាក់ជាតិ - NDIS) ក៏ដូចជាសេវាកម្ម
និ ងការគាំទ្រផ្សេងៗទ�ៀតនៅក្ងសហគមន៍
ដែរ។
នុ

ចាប់ តាំងពីឆ្ំនា 2014, SSI បានគាំទ្រដល់ ជនពិការ ក្ រុមគ្រួសារ និ ងអ្នកថែទាំពួកគេ តាម
រយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហគមន៍ មួយចំ នួន ដូចជា Ability Links និ ង
IgniteAbility® Small Business Start-ups (ការចាប់ ផ្ើ ដមអាជី វកម្មតូចតាច)។
យ�ើងនាំមកនូវចំ ណេះដឹ ងដ៏ ទូលំទូលាយ ក្ងការផ្ត
ល់សេវាកម្មពិការភាពពេញទូទាំងរដ្ឋ
នុ
NSW តាមរយៈបុគ្គលិករបស់ យ�ើ ង និ ងជំ នាញរបស់ អ្នកចូលរ ួម ហ�ើយនិ ងការតភ្ជាប់ របស់
ពួកគេទៅកាន់ សហគមន៍ មូលដ្ឋាន។
ថាត�ើមនុស្សម្នាក់មានសិ ទធិទទ
្ ួលបានការគាំទ្រពី NDIS ឬអត់ អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម SSI LAC
អាចជួយកសាងជំ នាញ និ ងចំ ណេះដឹ ងរបស់ អ្នកចូលរ ួម ក្ រុមគ្រួសារ និ ងអ្នកថែទាំ ដ�ើម្បីភ្ជាប់
ជាមួយសេវាកម្មសំខាន់ ទូទៅ និ ងបណ្
តា ញគាំទ្រសហគមន៍ ។

ការភ្ជាប់ ប្រជាជនទៅនឹ ងព័ ត៌មាន និ ងការគាំទ្រនៅក្នុងសហគមន៍
ទីប្រឹក្សា ILC នឹ ងជួយបុគ្គលក្ងការចូ
លប្រើប្រាស់ NDIS រ�ៀបចំ សម្រាប់ កិច្ចប្រជុំ NDIS ដោយ
នុ
គាំទ្រពួកគេដ�ើម្បីកំណត់គោលដៅផ្ទាល់ ខ្លួន និ ងរ�ៀនអំពីការគាំទ្រដែលមាននៅក្ងសហគមន៍
មូល
នុ
ដ្ឋានរបស់ ពួកគេ។
ទីប្រឹក្សា SSI’s ILC មានចំ ណេះដឹ ងក្ងតំ
ឹ មាំ ហ�ើយធ្វើការអមជាមួយសហគមន៍ គាំទ្រ
នុ បន់ ដ៏រង
ពួកគេឱ្យទទួលបានការស្វា គមន៍ និ ងរាប់ បញ្ចូល ដ�ើម្បីជួយដល់ ជនពិការសម្រេចគោលដៅរបស់
ពួកគេ។
ទីប្រឹក្សា ILC របស់ យ�ើ ង ផ្តល់ជូនវគ្គព័ត៌មានតាមអនឡាញ ឬជួបផ្ទាល់ អំពី NDIS និ ង LAC។
ពួកគេក៏ជួយសម្របសម្រួលសិ ក្ខាសាលាសាងសង់ សមត្ថភាពផងដែរ ដ�ើម្បីអប់ រំ និ ងផ្តល់កម្ំ លា ង
ដល់ អ្នកចូលរ ួម ក្ រុមគ្រួសារ និ ងអ្នកថែទាំរបស់ ពួកគេ ដ�ើម្បីធ្ើ វការសម្រេចចិ ត្តបន្ទាប់ ពីបាន
ទទួលព័ត៌មានច្បាស់ លាស់ ឱ្យបានប្រស�ើរជាងមុនអំពីផែនការ និ ងការផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ NDIS
របស់ ពួកគេ។
ទី ប្រឹក្សា ILC នឹ ងជួ យប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ ដ�ើ ម្បី៖

ស្វែងយល់ និ ងចូលប្រើប្រាស់
NDIS

ិ សហគមន៍
ចូលរ ួមក្ងជី
នុ វត

ស្វែងយល់ ពីរប�ៀបដែល NDIS
ធ្វើការជាមួយសេវាកម្មរដ្ឋាភិបាល
ដទៃទ�ៀត

សាងសង់ បណ្
តា ញគាំទ្រដែលមានស្រាប់
និ ងបង្កើតបណ្
តា ញគាំទ្រថ្មីៗ

កំណត់គោលដៅ
និ ងផែនការសម្រាប់ អនាគត

ត�ើចង់ដឹងបន្ថែមទ�ៀតឬ?
សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវាកម្មសម្របសម្រួលតំបន់ មូលដ្ឋានរបស់ SSI’s
និ ងឱកាសភាពជាដៃគូ សូមចូលម�ើល
www.ssi.org.au/services/local-area-coordination
ឬ
ទាក់ទង SSI Intake Team ដោយ៖
	ទូរសព្ទលេខ 1800 960 975
រវាងម៉ោង 10 ព្រឹក - ម៉ោង 4 រស�ៀល ថ្ងៃច័ន្ទ - ថ្ងៃសុក្រ
ឬ

	អ៊ីម៉ែ ល lacfeedback@ssi.org.au
ដ�ើម្បីដាក់ស្នើ មតិយោបល់ កែលម្អណាមួយ
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អ៊ីម៉ែ ល lac@ssi.org.au សម្រាប់ សំណួរទូទៅ

