
NDIS திட்டத்தை அணுகுவதிலும் 
அதைப் பற்றி விளங்கிக்கொள்வதிலும் 
உங்களுக்கு உதவி தேவையா? 
‘SSI சேவை உள்ளூர்ப் பகுதி ஒருங்கிணைப்பு’

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

Tamil



உஙகளுக்கு உதவேவ நாஙகள் 
இருக்ககிேறாம்
நியூ ஸவுத் ேவல்ஸ் மாநிலத்தில் ‘உள்ளூர்ப் பகுதி ஒருஙகிைணப்பு ேசைவக’ைள 

வழஙகுவதறகாக ‘சர்வேதச குடியமரல் ேசைவகள்’ (SSI) அைமப்பானது National 

Disability Insurance Agency (‘ேதசிய உடலியாைமக் காப்பீட்டு முகைம’(NDIA))-யுடன் 

கூட்டாய்ப் பணியாற்ிவருகி்து. 

‘உள்ளூர்ப் பகுதி ேசைவ-ஒருஙகிைணப்பாளர்’ (Local Area Coordinator (LAC)) என்் 

வைகயில், SSI அைமப்பானது National Disability Insurance Scheme (‘ேதசிய உடல்-

இயலாைமக் காப்பீட்டுத் திட்ட’ (NDIS)) ேசைவகைள மட்டுமல்லாமல் சமூகத்தில் 

கிைடக்கும் மற் ேசைவகைளயும் பப் 7 முதல் 64 வயது வைர உள்ளவர்களுக்கு 

உதவுகி்து. 

நாஙகள் ேேைவ வழஙகும் பகுதகிகளாவன: 
பின்வரும் உள்ளூராட்சிப் பகுதிகள் உள்ளடஙக, ஸிட்னி-யிலும், பதன்-

ேமறகு ஸிட்னி-யிலும் வசிப்பவர்களுக்கு SSI அைமப்பானது ‘உள்ளூர்ப் பகுதி 

ஒருஙகிைணப்பு’ ேசைவகைள வழஙகுகி்து:

ததன்–ேமற்கு ஸிடனி 
• Bankstown

• Camden

• Campbelltown

• Canterbury

• Fairfield

• Liverpool

• Wingecarribee

• Wollondilly

ஸிடனி
• Ashfield

• Canada Bay

• Leichhardt

• Marrickville

• Strathfield

• Sydney



நாஙகள் தேயவது:

NDIS 
திட்டத்திைன 

நீஙகள் 
விளஙகிக்பகாள்ளவும் 

அநத ேசைவைய 
அணுகிப் பப்வும் 

உதவுதல் 

உஙகளுைடய 
முதலாவது NDIS 

திட்டத்திைன 
உருவாக்க உதவுதல்

உஙகளுைடய 
திட்டத்திைன 

மீள்பார்ைவயிட்டு 
அைதப் புதுப்பித்தல்

உஙகளுைடய 
திட்டத்திைன 

நைடமுை்ப்படுத்த 
உதவுதல்

உஙகளுைடய 
திட்டத்திைன 

மீள்பார்ைவ பசய்தல்

NDIS திட்ட ஆதரவுதவி ேசைவக்கு நீஙகள் தகுதி பப்ிகிறீர்களா என்பைதத் 

பதரிநதுபகாள்ளச் பசல்க:  

www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/am-i-eligible 

http://www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/am-i-eligible


NDIS தகிடட ஆதரவுதவி ேேைவக்கு நீஙகள் தகுதகி 
தபற்றாலும் அலலது தபறாவிடடாலும், SSI LACs 
(‘SSI உள்ளூர்ப் பகுதகி ஒருஙககிைணப்பாளர்கள்’) 
பின் வரும் விடயஙகளில உஙகளுக்கு 
உதவுவார்கள்: 

NDIS திட்டத்திைனப் பற்ி 

விளஙகிக்பகாண்டு அநத 

ேசைவயிைன அணுகிப் பப்ல், 

மறறும் தன்னம்பிக்ைகேயாடு 

அநதத் திட்டத்தினூடாகப் 

பயணித்தல்

உஙகளுைடய சமூக்கத்திலுள்ள 

உள்ளூர்ப் பகுதி ஆதரவுதவி 

ேசைவ வழஙகுநர்களுடன் 

உஙகைளத் பதாடர்புபடுத்தல்

கல்வி, சுகாதாரம் மறறும் 

ேபாக்குவரத்து ேபான்் மற் 

அரச ேசைவகளுடன் NDIS 

திட்டம் எவவாறு இைணவாய்ப் 

பணியாறறுகி்து என்பைத 

நீஙகள் விளஙகிக்பகாள்ளல் 

உஙகளுைடய உள்ளூர் 

சமூகத்திலிருநது உஙகளுக்குத் 

ேதைவப்படும் ஆதரவுதவிகைள 

நீஙகள் கண்ட்ிதல்



எம்முடன் ததாடர்பு தகாள்ளுஙகள்

உஙகளுக்குக் ேகள்விகள் ஏதும் உள்ளனவா, அல்லது பின்னூட்டல் எதைனயும் 

நீஙகள் எமக்கு அளிக்க விரும்புகிறீர்களா? உஙகளுக்கு உதவ எமது ‘உள்-வாஙகு 

அணி’ (intake team)-யினர் உள்ளனர்.

இத் திட்டத்தில் புதிதாகப் பஙகுபறறுபவர்கள் மறறும் ஏறகனேவ இத் திட்டத்தில் 

பஙகுபற்ிவரும் அைனவருக்கும் SSI LAC ‘உள்-வாஙகு’ அணிேய அவர்கள் 

பதாடர்புபகாள்ள ேவண்டிய முதல் இடமாகும். பஙகுபறறுநர்களது ேகள்விகளுக்கு 

தி்ைமயாகவும், பசயலூக்கமான முை்யிலும் பதிலளிப்பதறபகபன 

எமது விபரம் பதரிநத ‘உள்வாஙகு-அலுவலர்கள்’ உள்ளனர், மறறும் NDIS 

திட்டத்திைனப் பற்ித் தாம் பபறறுள்ள அ்ிைவயும், தகவல்கைளயும் தம்ைம 

அைழப்பவர்களுக்கு அளித்து அவர்கள் உதவுவார்கள். எமது ேசைவையப் பற்ிய 

எவபவாரு கருத்தூட்டல் சம்பநதமாகவும் எமது அணியினர் உதவுவார்கள். 

பின் வரும் வழிகளில நீஙகள் எமது உள்-வாஙகு 
அலுவலர்களில ஒருவருடன் ேபேலாம்: 
  1800 960 975 -ஐ அைழயுஙகள்  

திஙகள் முதல் பவள்ளி வைர – காைல 10 மணியில் இருநது  

மாைல 4 மணி வைர

 அலலது

  பபாதுவான விசாரிப்புகளுக்கு lac@ssi.org.au  

எனும் முகவரிக்கு மின்னஞசல் அனுப்புஙகள்

  பின்னூட்டல்கள் எதைனயும் சமர்ப்பிக்க lacfeedback@ssi.org.au  

எனும் முகவரிக்கு மின்னஞசல் அனுப்புஙகள்

SSI அைமப்பினது ‘உள்ளூர்ப் பகுதி ஒருஙகிைணப்பு ேசைவக’ைளப் பற்ிய 

ேமலதிகத் தகவல்களுக்கு பசல்க:   

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

mailto:lac%40ssi.org.au?subject=
mailto:lacfeedback%40ssi.org.au?subject=
http://www.ssi.org.au/services/local-area-coordination


SSI ேேைவையப் பற்றறி

SSI ேசைவ என்பது, புதிதாக வருபவர்களும், இதர ஆஸ்திேரலியர்களும் 

அவர்களது முழுத் தி்ன்கைள அைடய ஆதரவுதவி அளிக்கும் ஒரு சமூக 

அைமப்பாகும். அகதிகள், அைடக்கலம் நாடிக்பகாண்டிருப்பவர்கள் மறறும் 

கலாசார மறறும் பமாழி ரீதியாகப் பரநதுபட்ட (CALD) சமூகத்தினர் உள்ளடஙக, 

பாதிப்பு அைடயும் நிைலயில் இருநதுள்ள அைனவருடனும் நாஙகள் 

இைணவாய்ப் பணியாற்ி, தி்ன்கைளக் கட்டிபயழுப்பவும், சமத்துவமற் 

நிைலைய பவல்லவும் அவர்களுக்கு உதவுகிே்ாம். 

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

துவக்கஙகள்’)) ேபான்் சமூகத்திைன அடிப்பைடயாகக் பகாண்ட 

முன்பனடுப்புகளின் ஊடாக இயலாைம உள்ளவர்களுக்கும், அவர்களுைடய 

குடும்பத்தினருக்கும், பராமரிப்பாளர்களுக்கும் SSI அைமப்பானது 2014-ஆம் 

ஆண்டிலிருநது ஆதரவுதவி ேசைவகைள அளித்து வநதிருக்கி்து. எமது 

பணியாளர்கள் மறறும் திட்டப்-பஙகுபறறுநர்களது சி்ப்புத்தி்ன் மறறும் 

உள்ளூர் சமூகஙகளுடன் அவர்களுக்குள்ள பதாடர்புகள் ஆகியவற்ின் ஊடாக 

NSW மாநிலபமஙகும் ேசைவகைள வழஙகுவைதப் பற்ிய விரிவான அனுபவ-

அ்ிைவ நாஙகள் பபறறுள்ேளாம்.

பவவேவ்ான 90 பமாழிகைளப் ேபசும் எமது பணியாளர்-அணியிலுள்ள 

பபரும்பாலாேனார் இரு-பமாழி ேபசுபவர்கள் மறறும் ேவறு கலாசார மக்களுடன் 

இைணவாய்ச் பசயல்படுபவர்கள். தனி-நபர்களும், குடும்பஙகளும் அவர்களது 

ஆற்ல்கைளப் பயன்படுத்திக்பகாள்ளவும், அவர்களுக்கான முநதுரிைமகைள 

அவர்கள் அைடயாளம் காணவும், அவர்களது தறேபாைதய மறறும் எதிர்காலத் 

ேதைவகைளப் பூர்த்தி பசய்யவும் ஏற் வைகயில் எமது ேசைவகள் 

வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஆபபாரிஜினிப் பூர்வகுடியினர் மறறும் ேடாரிஸ் நீரிைணத் தீவக 

மக்கள், கலாசார மறறும் பமாழிரீதியாகப் பரநதுபட்டவர்கள் மறறும் 

LGBTQIA+ பின்புலஙகைளச் ேசர்நதவர்கள் ஆகிய அைனத்து பரநதுபட்ட 

சமூகத்தினருடனும் நாஙகள் ேதாேளாடு ேதாள் பகாடுத்துப் பணியாற்ி 

வருகிே்ாம். 

ssi.org.au
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