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ILC என்்பது, அவை்வவரயும் உள்்வொங்கும் 
சமூகங்கவளக் கட்டிதயழுப்பு்வவேயும்,  
இயலொவம உள்ள்வரகவள  அ்வரகளது 
சமூகதேிலுள்ள ஆேரவுே்வி 
தசவ்வ-்வவலப்்பின்ைல்களுடன் 
தேொடரபு்படுதது்வவேயும் ்பற்றறியேொகும்.  

‘உள்ளூரப் பகு்தி சசவவ-ஒருஙகதிவைப்பாளர’ (Local Area Coordinator 

(LAC)) என்ற வவகயில், SSI அவமப்பானது National Disability Insurance 

Scheme (ச்சிய உடல்-இயலாவமக் காப்பீட்டுத ்திட்ட (NDIS)) சசவவகவள 

மட்டுமல்லாமல் சமூகத்தில் கதிவடக்கும் மற்ற சசவவகவளயும் பப்ற 7 மு்ல் 

64 வயது வவர உள்ளவரகளுக்கு உ்வுகதி்றது. 

‘Ability Links’ மறறும் ‘IgniteAbility® Small Business Start-ups’ (‘குறு 

வரத்கத துவக்கஙகள்’)) சபான்ற சமூகத்திவன அடிப்பவடயாகக் 

பகாணட முனபனடுப்புகளின ஊடாக இயலாவம உள்ளாவரகளுக்கும், 

அவரகளுவடய குடும்பத்தினருக்கும், பராமரிப்பாளரகளுக்கும் SSI 

அவமப்பானது 2014-ஆம் ஆணடிலிருந்து ஆ்ரவு்வி சசவவகவள அளிதது 

வந்்திருக்கதி்றது. எமது பைியாளரகள் மறறும் ்திட்டப்-பஙகுபறறுநரகளது 

சி்றப்புத்தி்றன மறறும் உள்ளூர சமூகஙகளுடன அவரகளுக்குள்ள 

ப்ாடரபுகள் ஆகதியவற்றின ஊடாக NSW மாநதிலபமஙகும் சசவவகவள 

வழஙகுவவ்ப் பற்றிய விரிவான அனுபவ-அ்றிவவ நாஙகள் 

பபறறுள்சளாம். 

NDIS சசவவயின ஆ்ரவு்விவயப் பபறும் ்கு்தி ஒருவருக்கு 

இருந்்ாலும், இல்லாவிட்டாலும், பஙகுபறறுநரகளும், குடும்பஙகளும், 

பராமரிப்பாளரகளும் அவரகளது ்தி்றனகவளயும், அ்றிவவயும் 

வளரததுக்பகாள்ள அவரகளுக்கு உ்வவும், பிர்ானமான சசவவகள் 

மறறும் சமூக ஆ்ரவு்வி வவலப்பினனல்களுடன அவரகவளத 

ப்ாடரபுபடுத்வும் SSI LAC சசவவ வழஙகுநரகளால் உ்வ இயலும். 



ேக்வல் மூலங்களுடனும், சமூகதேில் கிவடக்கும் 
தசவ்வகளுடனும் மக்கவளத தேொடரபு்படுததுேல்

NDIS சசவவவய அணுகவும், NDIS சசவவயுடனான சந்்திப்புகளுக்கு ஆயத்ம் 

பசயயவும் ILC ஆசலாசகர ஒருவர ்னி-நபரகளுக்கு உ்வுவார, மறறும் 

ஒருவருக்கான இலக்குகவள அவர அவடயாளம் காைவும், அவரது உள்ளூர 

சமூகத்தில் கதிவடக்கும் ஆ்ரவு்விகவளப் பற்றி அவர ப்ரிந்துபகாள்ளவும் 

இந்் ஆசலாசகர உ்வுவார. 

SSI சசவவயின ILC ஆசலாசகரகள் உள்ளூர நதிவலவமகவளப் பற்றிய வலுவான 

அ்றிவு உள்ளவரகள் மறறும் சமூகஙகசளாடு இவைந்து பசயல்படுபவரகள். 

அததுடன, இயலாவம உள்ளவரகவள ஏறறுக்பகாள்ளவும், சமூகத்தில் நாமும் ஒரு 

அஙகம் எனும் உைரவிவன அவரகளுக்கு அளிக்கவும், இயலாவம உள்ளவரகள் 

அவரகளது இலக்குகவள அவடய ஆ்ரவாக இருக்கவும் சமூகத்தினருக்கு இந்் 

ஆசலாசகரகள் உ்வுகதின்றனர.   

NDIS மறறும் LAC ்திட்டஙகவளப் பற்றிய இவையவழியிலான, மறறும் சநருக்கு-

சநரான ்கவல் அமரவுகவள எமது ILC ஆசலாசகரகள் அளிக்கதின்றனர. ்மது 

NDIS ்திட்டஙகள் மறறும் அவற்றிறகான நதி்தியு்விகள் ஆகதியவறவ்றப் பற்றிய 

இனனும் சி்றந்் அ்றிவாரந்் முடிவுகவள சமறபகாள்ள உ்வும் வவகயில் இத 

்திட்டத்தில் பஙகுபறறுபவரகளுக்கும், அவரகளுவடய குடும்பத்தினருக்கும் 

பராமரிப்பாளரகளுக்கும் கல்விய்றிவவயும் ஆற்றவலயும் அளிதது 

அவரகளுவடய பசயல்்தி்றவனக் கட்டிபயழுப்புவ்றகான கருத்ரஙகுகவளயும் 

அவரகள் ஏறபாடு பசயகதின்றனர.

ILC ஆதலொசகர ஒரு்வர சமூகதேிலுள்ள மக்களுக்கு ்பின் ்வரும் 

்விடயங்களில் உேவு்வொர: 

NDIS சசவவ எனபது எனன 
எனபவ் விளஙகதிக்பகாள்ளல் 

மறறும் அவ் அணுகு்ல்

சமூக வாழக்வகயில் 
பஙகுபற்றல்

்றசபாது உள்ள ஆ்ரவு்வி 
வவலப்பினனல்கவள 

வலுப்படுத்திக்பகாள்ளல், 
மறறும் பு்தியவறவ்ற 

ஏறபடுத்திக்பகாள்ளல் 

மற்ற அரசாஙக சசவவகளுடன 
NDIS ்திட்டம் எவவாறு 

இவைவாயச் பசயல்படுகதி்றது 
எனபவ் விளஙகதிக்பகாள்ளல்

இலக்குகவள அவடயாளம் 
காைல் மறறும் 

வருஙகாலாத்திறகாகத 
்திட்டமிடல்



இவேப் ்பற்றறி தமலும் தேரிந்துதகொள்ள  

்விரும்புகிறீரகளொ? 

SSI அவமப்பினது ‘உள்ளூரப் பகு்தி ஒருஙகதிவைப்பு சசவவகள்’ மறறும் 

கூட்டாணவம வாயப்புகள் ஆகதியவறவ்றப் பற்றிய சமல்திகத ்கவல்களுக்கு 

பசல்க: www.ssi.org.au/services/local-area-coordination 

அல்லது 

பின வரும் வழிகளில் SSI Intake Team -உடன ப்ாடரபுபகாள்ளுஙகள்:

  1800 960 975 -ஐ அவழயுஙகள்  

்திஙகள் மு்ல் பவள்ளி வவர – காவல 10 மைியில் இருந்து  

மாவல 4 மைி வவர

 அல்லது

  பபாதுவான விசாரிப்புகளுக்கு lac@ssi.org.au  

எனும் முகவரிக்கு மினனஞசல் அனுப்புஙகள்

  பினனூட்டல்கள் எ்வனயும் சமரப்பிக்க lacfeedback@ssi.org.au  

எனும் முகவரிக்கு மினனஞசல் அனுப்புஙகள்
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