) (سیٹلمنٹ سروسز انٹرنیشنلSSI
 رابطوں اور اہلیت،معلومات
)ILC( کا فروغ
 کمیونٹیوں کو اختیار دالتے ہوئے،مدد فراہم کرتے ہوئے

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

Urdu

 ILCکا مقصد سب کو شامل رکھنے والی کمیونٹیاں بنانا
ہے اور معذور لوگوں کو ان کی کمیونٹی میں امدادی
نیٹ ورکس سے رابطے میں النا ہے۔
لوکل ایریا کوآرڈینیٹر ()LACکی حیثیت سے  7 SSIسے  64سال عمر کے
لوگوں کو ( National Disability Insurance Schemeمعذوروں کے

لیے قومی انشورنس سکیم )NDIS -کے ساتھ ساتھ کمیونٹی میں دوسری

خدمات اور مدد حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔

 2014سے  SSIمعذور لوگوں ،ان کے گھرانوں اور سنبھالنے والوں کو

 Ability Linksاور ( IgniteAbility® Small Business Start-upsچھوٹے

کاروباروں کے آغاز کے لیے مدد) جیسے کمیونٹی میں دستیاب کئی

پروگراموں کے ذریعے سہارا فراہم کر رہا ہے۔ ہم پورے نیو ساؤتھ

ویلز میں اپنے عملے اور پارٹیسیپنٹس (سکیم سے استفادہ کرنے والے

افراد) کی مہارت اور مقامی کمیونٹیوں میں ان کے روابط کے ذریعے

معذوروں کے لیے خدمات فراہم کرنے کا وسیع علم رکھتے ہیں۔

چاہے کوئی شخص  NDISکی مدد لینے کے لیے اہل ہو یا نہ ہوSSI ،

کے  LACپرووائیڈرز پارٹیسیپنٹس ،ان کے گھرانوں اور سنبھالنے والوں

کی مہارتیں اور علم بڑھانے کے لیے مدد دے سکتے ہیں تاکہ وہ عام
معاشرے کی خدمات اور کمیونٹیوں کی مدد کرنے والے نیٹ ورکس
سے جڑ سکیں۔

لوگوں کو معلومات اور کمیونٹی میں مدد سے جوڑنا

ایک  ILCکنسلٹنٹ افراد کو  NDISحاصل کرنے میں اور  NDISمیٹنگوں کے

لیے تیاری کرنے میں مدد دے گا جس کے لیے وہ انہیں انفرادی اہداف کو
شناخت کرنے اور ان کی مقامی کمیونٹی میں دستیاب سہاروں کے بارے

میں سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔

 SSIکے  ILCکنسلٹنٹس مقامی عالقے کا بھرپور علم رکھتے ہیں اور

کمیونٹیوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے انہیں معذور لوگوں کا خیرمقدم

کرنے والی اور شامل کرنے والی کمیونٹیاں بننے میں مدد دیتے ہیں تاکہ وہ
معذور لوگوں کو ان کے اہداف حاصل کرنے میں مدد دیں۔

ہمارے  ILCکنسلٹنٹس  NDISاور  LACکے بارے میں آن الئن یا روبرو

معلوماتی سیشن پیش کرتے ہیں۔ یہ اہلیت بڑھانے کی ورکشاپس کا انتظام

بھی کرتے ہیں تاکہ پارٹیسیپنٹس ،ان کے گھرانوں اور سنبھالنے والوں کو ان

کے  NDISپالنز اور فنڈنگ کے بارے میں زیادہ معلومات کی بنیاد پر فیصلے

کرنے کے لیے آگہی اور اختیار دالئیں۔

ایک  ILCکنسلٹنٹ کمیونٹی میں لوگوں کو اس سلسلے میں مدد دے گا:

 NDISکو سمجھنا اور
حاصل کرنا

کمیونٹی کی زندگی
میں شریک ہونا

یہ سمجھنا کہ  NDISدوسری
سرکاری خدمات کے ساتھ
کیسے کام کرتی ہے

حالیہ امدادی نیٹ
ورکس کو بڑھانا اور
نئے نیٹ ورکس بنانا

اہداف شناخت کرنا اور
مستقبل کی منصوبہ
بندی کرنا

کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟

 SSIکی لوکل ایریا کوآرڈینیشن کی خدمات اور شرکت کے مواقع کے

متعلق مزید معلومات کے لیے براہ مہربانی

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

یا

اس طرح  SSI Intake Teamسے رابطہ کریں:
 1800 960 975پر کال کریں

صبح  10بجے سے شام  4بجے ،پیر تا جمعہ
یا
عام سواالت کے لیے  lac@ssi.org.auپر ای میل کریں
پر ای میل کریں
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اپنی رائے دینے کے لیے lacfeedback@ssi.org.au

