SSI (சர்வதேச குடியமரல் சேவைகள்)
‘தகவல் அளிப்பு, த�ொடர்புகள் மற்றும்
திறன்-வளர்ப்பு சேவைகள்’ (ILC)
சமூகத்தினருக்கு ஆதரவுதவியளித்து அவர்களுக்கு வலுவூட்டும் முகமாக
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ILC என்பது, அனைவரையும் உள்வாங்கும்
சமூகங்களைக் கட்டியெழுப்புவதையும்,
இயலாமை உள்ளவர்களை அவர்களது
சமூகத்திலுள்ள ஆதரவுதவி
சேவை-வலைப்பின்னல்களுடன்
த�ொடர்புபடுத்துவதையும் பற்றியதாகும்.
‘உள்ளூர்ப் பகுதி சேவை-ஒருங்கிணைப்பாளர்’ (Local Area Coordinator
(LAC)) என்ற வகையில், SSI அமைப்பானது National Disability Insurance
Scheme (தேசிய உடல்-இயலாமைக் காப்பீட்டுத் திட்ட (NDIS)) சேவைகளை
மட்டுமல்லாமல் சமூகத்தில் கிடைக்கும் மற்ற சேவைகளையும் பெற 7 முதல்
64 வயது வரை உள்ளவர்களுக்கு உதவுகிறது.
‘Ability Links’ மற்றும் ‘IgniteAbility® Small Business Start-ups’ (‘குறு
வர்த்தகத் துவக்கங்கள்’)) ப�ோன்ற சமூகத்தினை அடிப்படையாகக்
க�ொண்ட முன்னெடுப்புகளின் ஊடாக இயலாமை உள்ளாவர்களுக்கும்,
அவர்களுடைய குடும்பத்தினருக்கும், பராமரிப்பாளர்களுக்கும் SSI
அமைப்பானது 2014-ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆதரவுதவி சேவைகளை அளித்து
வந்திருக்கிறது. எமது பணியாளர்கள் மற்றும் திட்டப்-பங்குபற்றுநர்களது
சிறப்புத்திறன் மற்றும் உள்ளூர் சமூகங்களுடன் அவர்களுக்குள்ள
த�ொடர்புகள் ஆகியவற்றின் ஊடாக NSW மாநிலமெங்கும் சேவைகளை
வழங்குவதைப் பற்றிய விரிவான அனுபவ-அறிவை நாங்கள்
பெற்றுள்ளோம்.
NDIS சேவையின் ஆதரவுதவியைப் பெறும் தகுதி ஒருவருக்கு
இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும், பங்குபற்றுநர்களும், குடும்பங்களும்,
பராமரிப்பாளர்களும் அவர்களது திறன்களையும், அறிவையும்
வளர்த்துக்கொள்ள அவர்களுக்கு உதவவும், பிரதானமான சேவைகள்
மற்றும் சமூக ஆதரவுதவி வலைப்பின்னல்களுடன் அவர்களைத்
த�ொடர்புபடுத்தவும் SSI LAC சேவை வழங்குநர்களால் உதவ இயலும்.

தகவல் மூலங்களுடனும், சமூகத்தில் கிடைக்கும்
சேவைகளுடனும் மக்களைத் த�ொடர்புபடுத்துதல்
NDIS சேவையை அணுகவும், NDIS சேவையுடனான சந்திப்புகளுக்கு ஆயத்தம்
செய்யவும் ILC ஆல�ோசகர் ஒருவர் தனி-நபர்களுக்கு உதவுவார், மற்றும்
ஒருவருக்கான இலக்குகளை அவர் அடையாளம் காணவும், அவரது உள்ளூர்
சமூகத்தில் கிடைக்கும் ஆதரவுதவிகளைப் பற்றி அவர் தெரிந்துக�ொள்ளவும்
இந்த ஆல�ோசகர் உதவுவார்.
SSI சேவையின் ILC ஆல�ோசகர்கள் உள்ளூர் நிலைமைகளைப் பற்றிய வலுவான
அறிவு உள்ளவர்கள் மற்றும் சமூகங்கள�ோடு இணைந்து செயல்படுபவர்கள்.
அத்துடன், இயலாமை உள்ளவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளவும், சமூகத்தில் நாமும் ஒரு
அங்கம் எனும் உணர்வினை அவர்களுக்கு அளிக்கவும், இயலாமை உள்ளவர்கள்
அவர்களது இலக்குகளை அடைய ஆதரவாக இருக்கவும் சமூகத்தினருக்கு இந்த
ஆல�ோசகர்கள் உதவுகின்றனர்.
NDIS மற்றும் LAC திட்டங்களைப் பற்றிய இணையவழியிலான, மற்றும் நேருக்குநேரான தகவல் அமர்வுகளை எமது ILC ஆல�ோசகர்கள் அளிக்கின்றனர். தமது
NDIS திட்டங்கள் மற்றும் அவற்றிற்கான நிதியுதவிகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிய
இன்னும் சிறந்த அறிவார்ந்த முடிவுகளை மேற்கொள்ள உதவும் வகையில் இத்
திட்டத்தில் பங்குபற்றுபவர்களுக்கும், அவர்களுடைய குடும்பத்தினருக்கும்
பராமரிப்பாளர்களுக்கும் கல்வியறிவையும் ஆற்றலையும் அளித்து
அவர்களுடைய செயல்திறனைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான கருத்தரங்குகளையும்
அவர்கள் ஏற்பாடு செய்கின்றனர்.
ILC ஆல�ோசகர் ஒருவர் சமூகத்திலுள்ள மக்களுக்கு பின் வரும்
விடயங்களில் உதவுவார்:

NDIS சேவை என்பது என்ன
என்பதை விளங்கிக்கொள்ளல்
மற்றும் அதை அணுகுதல்

சமூக வாழ்க்கையில்
பங்குபற்றல்

மற்ற அரசாங்க சேவைகளுடன்
NDIS திட்டம் எவ்வாறு
இணைவாய்ச் செயல்படுகிறது
என்பதை விளங்கிக்கொள்ளல்

தற்போது உள்ள ஆதரவுதவி
வலைப்பின்னல்களை
வலுப்படுத்திக்கொள்ளல்,
மற்றும் புதியவற்றை
ஏற்படுத்திக்கொள்ளல்

இலக்குகளை அடையாளம்
காணல் மற்றும்
வருங்காலாத்திற்காகத்
திட்டமிடல்

இதைப் பற்றி மேலும் தெரிந்துக�ொள்ள
விரும்புகிறீர்களா?
SSI அமைப்பினது ‘உள்ளூர்ப் பகுதி ஒருங்கிணைப்பு சேவைகள்’ மற்றும்
கூட்டாண்மை வாய்ப்புகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிய மேலதிகத் தகவல்களுக்கு
செல்க: www.ssi.org.au/services/local-area-coordination
அல்லது
பின் வரும் வழிகளில் SSI Intake Team -உடன் த�ொடர்புக�ொள்ளுங்கள்:
	1800 960 975 -ஐ அழையுங்கள்
திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை – காலை 10 மணியில் இருந்து
மாலை 4 மணி வரை
அல்லது

	பின்னூட்டல்கள் எதனையும் சமர்ப்பிக்க lacfeedback@ssi.org.au
எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்
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	ப�ொதுவான விசாரிப்புகளுக்கு lac@ssi.org.au
எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்

