តើត្រូវការជំនួយក្នុងការចូលប្រើប្រាស់
និងស្វែងយល់ពី NDIS ទេ?
ការសម្របសម្រួលតំបន់មូលដ្ឋាន SSI

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

Khmer

យើ�ើងនៅ�ទីីនេះ�ះសម្រា�ប់់អ្ននក
សេ�វាកម្មមតាំង
ំ ទីីលំំនៅ�អន្តតរជាតិិ (SSI) សហការជាមួួយ National Disability Insurance
Agency (ទីីភ្នាាក់់ងារធានារ៉ាាប់់រងសម្រា�ប់់ ជនពិិការថ្នាាក់់ជាតិិ - NDIA) ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ជូូនសេ�វាកម្មម
សម្រ�បសម្រួ�ួលតំំបន់់ មូូលដ្ឋាានក្នុុងរដ្ឋឋ
NSW។
�
ក្នុុងនាមជាអ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួ
លតំំបន់់ មូូលដ្ឋាាន (LAC), SSI គាំំទ្រ�ដល់់ មនុុស្សសដែ�លមានអាយុុពីី 7
�
�ទទួ
ទៅ� 64 ឆ្នាំំ�ដើ�ើម្បីី ួលបាន National Disability Insurance Scheme (NDIS) (គម្រោ��ង
ធានារ៉ាាប់់រងសម្រា�ប់់ ជនពិិការថ្នាាក់់ជាតិិ) ក៏៏ដូូចជាសេ�វាកម្មម និិ ងការគាំំទ្រ�ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុង
�
សហគមន៍៍ ដែ�រ។

តំំ បន់់ ដែ�លយើ�ើងគ្រ�បដណ្តតប់់ ៖

SSI ផ្តតល់់ជូូនសេ�វាកម្មមសម្រ�បសម្រួ�ួលតំំបន់់ មូូលដ្ឋាាន ដល់់ ប្រ�ជាជនដែ�លរស់់ នៅ�ក្នុុងក្រុ�
ុងស៊ីី�ដនីី យ
�
និិ ងតំំបន់់ និិរតីីក្រុ� ុងស៊ីី�ដនីី យ រួ ួមមានតំំបន់់ សាលាសង្កាាត់់ទាំង
ំ នេះ�ះផងដែ�រ៖

ក្រុ� ុងស៊ីី�ដនីី យ

តំំ បន់់ និិរតីី ក្រុ� ុងស៊ីី�ដនីី យ

• Canada Bay

• Camden

• Leichhardt

• Campbelltown

• Marrickville

• Canterbury

• Strathfield

• Fairfield

• Sydney

• Liverpool

• Ashfield

• Bankstown

• Wingecarribee
• Wollondilly

កិិច្ចចការដែ�លយើ�ើងធ្វើ�� ើ
ជួួយអ្ននកឱ្យយយល់់ ដឹឹង
និិ ងចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់
NDIS

ជួួយអនុុវត្តតផែ�នការ
របស់់ អ្ននក

ពិិនិិត្យយផែ�នការ
របស់់ អ្ននកឡើ�ង
ើ វិិញ

ជួួយបង្កើ�ើ�តផែ�នការ
NDIS
ដំំ បូូងរបស់់ អ្ននក

ពិិនិិត្យយ និិ ងបង្កើ�ើ�ត
ផែ�នការ
របស់់ អ្ននកឡើ�ើងវិិញ

ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់ ថាតើ�ើអ្ននកមានសិិ ទ្ធិ�ទទួ
ិ ួលបានការគាំំទ្រ�ពីី NDIS ឬអត់់ សូូមចូូលទៅ�កាន់់ គេ�ហទំំព័័រ
www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/am-i-eligible

ថាតើ�ើអ្នន កមានសិិ ទ្ធិ�ិទទួួលបានការគាំំទ្រ�ពីី NDIS ឬអត់់ SSI
LACs នឹឹ ងជួួ យអ្នន កឱ្យយ៖

ស្វែ�ែងយល់់ ចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់
និិ ងរាវរកព័័ត៌៌មាន NDIS
ដោ�យមានទំំនុុកចិិ ត្តត

ភ្ជាាប់់ ជាមួួយសេ�វាកម្មមគាំទ្រ�មូ
ំ ូលដ្ឋាាន
នៅ�ក្នុុងសហគមន៍៍
របស់់ អ្ននក
�

ិ ី ដែ�ល NDIS
ស្វែ�ែងយល់់ ពីីវិធី
ធ្វើ�ើ�ការជាមួួយសេ�វាកម្មមរដ្ឋាាភិិបាល
ដទៃ�ទៀ�ៀត រួ ួមមានការអប់់ រំំ សុុខភាព
និិ ងការដឹឹ កជញ្ជូន
ូ�

ស្វែ�ែងរកការគាំំទ្រ�ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវការ ពីី
សហគមន៍៍ មូូលដ្ឋាានរបស់់ អ្ននក

ទាក់់ទងមកពួួកយើ�ើង
តើ�ើអ្ននកមានសំំ ណួួរណាមួួយ ឬចង់់ ផ្តតល់់ឱ្យយយើ�ើងនូូវមតិិយោ�បល់់ កែ�លម្អអទេ�?
ក្រុ� ុមវាយតម្លៃ�ៃតម្រូ�ូវការអតិិថិិជនរបស់់ យើ�ើ ង នៅ�ទីីនេះ�ះដើ�ើម្បីី�ជួួយ
ក្រុ� ុមវាយតម្លៃ�ៃតម្រូ�ូវការអតិិថិិជន SSI LAC គឺឺជាការទំំនាក់់ទំំនងដំំ បូូងសម្រា�ប់់ អ្ននកចូូលរួ ួមថ្មីី� និិ ង
បច្ចុុ�ប្បបន្ននទាំំងអស់់ ។ មន្រ្តី�ី� វាយតម្លៃ�ៃតម្រូ�ូវការអតិិថិិជនដែ�លមានចំំ ណេះ�ះដឹឹ ងរបស់់ យើ�ើ ង
� ទ្រ�
មានផ្តតល់់ជូូនដើ�ើម្បីីគាំ
ំ ដល់់ អ្ននកចូូលរួ ួម ដោ�យឆ្លើ�ើ�យសំំ ណួួរទាំំងអស់់ ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធធភាព
និិ ងមានសមត្ថថភាព ចែ�ករំំលែ�កចំំ ណេះ�ះដឹឹ ង NDIS របស់់ ពួួកគេ� ហើ�ើយផ្តតល់់ព័័ត៌៌មាន និិ ងជំំ នួួយ
ដល់់ អ្ននកទូូរសព្ទទមក។ ក្រុ� ុមការងារក៏៏នៅ�ទីីនេះ�ះផងដែ�រ ដើ�ើម្បីី�ជួួយក្នុុងការផ្តត
ល់់មតិិយោ�បល់់
�
កែ�លម្អអអំំពីីសេ�វាកម្មមរបស់់ យើ�ើ ង។

អ្នន កអាចនិិ យាយជាមួួ យមន្រ្តី�ី� វាយតម្លៃ�ៃតម្រូ�ូវការអតិិ ថិិជនរបស់់
យើ�ើងម្នាាក់់ ដោ�យ៖
	ទូូរសព្ទទលេ�ខ 1800 960 975
រវាងម៉ោ�ោង 10 ព្រឹ�ឹក - ម៉ោ�ោង 4 រសៀ�ៀល ថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទ - ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ�
ឬ
	អ៊ីី�ម៉ែ�ែល lac@ssi.org.au សម្រា�ប់់ សំំណួួរទូូទៅ�
	អ៊ីី�ម៉ែ�ែល lacfeedback@ssi.org.au
ដើ�ើម្បីី�ដាក់់ស្នើ�ើ� មតិិយោ�បល់់ កែ�លម្អអអំំពីីសេ�វាកម្មមរបស់់ យើ�ើ ង

សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីសេ�វាកម្មមសម្រ�បសម្រួ�ួលតំំបន់់ មូូលដ្ឋាានរបស់់ SSI’s សូូមចូូលមើ�ើល
www.ssi.org.au/services/local-area-coordination

អំំពីី SSI
SSI គឺឺជាអង្គគការសហគមន៍៍ និិ ងអាជីី វកម្មមសង្គគមដែ�លគាំំទ្រ�ដល់់ អតិិថិិជនថ្មីី�
និិ ងពលរដ្ឋឋអូូ ស្រ្តា�ាលីីដទៃ�ទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�សម្រេ��ចបាននូូវសក្តាានុុពលពេ�ញលេ�ញរបស់់ ពួួកគេ�។ យើ�ើង
ធ្វើ�ើ�ការជាមួួយមនុុស្សសទាំំងអស់់ ដែ�លបានឆ្លលងកាត់់ភាពងាយរងគ្រោះ��ះ រួ ួមមានជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ន
ប្រ�ជាជនស្វែ�ែងរកសិិ ទ្ធិ�ជ្រ�
ិ កកោ�ន និិ ងសហគមន៍៍ វប្បបធម៌៌ និិ ងភាសាចម្រុះ�ះ� (CALD) ដើ�ើម្បីី�កសាង
សមត្ថថភាព និិ ងជួួយពួួកគេ�ឱ្យយយកឈ្នះះ�លើ�ើភាពមិិ នស្មើ�ើ�គ្នាា។
ចាប់់ តាំង
ំ ពីីឆ្នាំំ� 2014, SSI បានគាំំទ្រ�ដល់់ ជនពិិការ ក្រុ� ុមគ្រួ�ួសារ និិ ងអ្ននកថែ�ទាំំពួួកគេ�
តាមរយៈៈគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មដែ�លមានមូូលដ្ឋាាននៅ�សហគមន៍៍ មួួយចំំ នួួន ដូូចជា Ability Links និិ ង
IgniteAbility® Small Business Start-ups។ យើ�ើងនាំំមកនូូវចំំណេះ�ះដឹឹ ងដ៏៏ ទូូលំំទូូលាយ
ក្នុុងការផ្តត
ល់់សេ�វាកម្មមពិិការភាពពេ�ញទូូទាំង
ំ រដ្ឋឋ NSW តាមរយៈៈបុុគ្គគលិិករបស់់ យើ�ើ ង និិ ងជំំ នាញ
�
របស់់ អ្ននកចូូលរួ ួម ហើ�ើយនិិ ងការតភ្ជាាប់់ របស់់ ពួួកគេ�ទៅ�កាន់់ សហគមន៍៍ មូូលដ្ឋាាន។

យើ�ើងធ្វើ�ើ�ការអមជាមួួយសហគមន៍៍ ចម្រុះ�ះ�ទាំំងអស់់ រួ ួមទាំំងជនជនដើ�ើម និិ ងអ្ននកកោះ�ះ Torres
Strait Islander និិ ងប្រ�ជាជនដែ�លមានសាវតាវប្បបធម៌៌ និិ ងភាសាផ្សេ�េងគ្នាា ហើ�ើយនិិ ងក្រុ� ុម
LGBTQIA+។

ssi.org.au
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ដោ�យមានកម្លាំំ�ងពលកម្មមច្រើ��ើ នភាសា និិ ងវប្បបធម៌៌ ច្រើ��ើ នលើ�ើសលប់់ និិ យាយជាង 90 ភាសា
ផ្សេ�េងគ្នាា សេ�វាកម្មមរបស់់ យើ�ើ ងបានរៀ�ៀបចំំ ឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�បំំ ពេ�ញតាមតម្រូ�ូវការរបស់់ បុុគ្គគលម្នាាក់់ៗ និិ ង
ក្រុ� ុមគ្រួ�ួសារ ដើ�ើម្បីី�ទាញយកផលចំំ ណេ�ញពីីភាពរឹង
ឹ មាំំរបស់់ ពួួកគេ� កំំណត់់អាទិិភាពរបស់់ ពួួកគេ�
ហើ�ើយឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹ ងតម្រូ�ូវការបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិ ងអនាគតរបស់់ ពួួកគេ�។

