کیا آپ کو  NDISحاصل کرنے اور اس
کے بارے میں سمجھنے کے لیے مدد
کی ضرورت ہے؟
 SSIلوکل ایریا کوآرڈینیشن (مقامی عالقے میں روابط اور ہم آہنگی)

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

Urdu

ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں
سیٹلمنٹ سروسز انٹرنیشنل (National Disability Insurance Agency )SSI

(معذوروں کے لیے قومی انشورنس ایجنسی  )NDIA -کے ساتھ مل کر کام کرتے

ہوئے نیو ساؤتھ ویلز میں لوکل ایریا کوآرڈینیشن کی خدمات فراہم کرتا 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۔

ہم ان عالقوں میں خدمات دیتے ہیں:

 SSIمندرجہ ذیل لوکل گورنمنٹ کے عالقوں سمیت سڈنی اور ساؤتھ ویسٹ

سڈنی میں رہنے والوں کو لوکل ایریا کوآرڈینیشن کی خدمات فراہم کرتا ہے:

سڈنی

• Ashfield
• Canada Bay
• Leichhardt
• Marrickville
• Strathfield
• Sydney

ساؤتھ ویسٹ سڈنی
• Bankstown
• Camden
• Campbelltown
• Canterbury
• Fairfield
• Liverpool
• Wingecarribee
• Wollondilly

ہم کیا کرتے ہیں
آپ کو
 NDISکو
سمجھنے اور
حاصل کرنے کے
لیے مدد دینا
آپ کے
پالن پر
عملدرآمد میں
مدد

آپ کے پالن پر
نظرثانی

آپ کا پہال
 NDISپالن
بنانے کے لیے
مدد

آپ کے پالن
میں تبدیلیاں اور
تجدید

یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کیا آپ  NDISسے مدد لینے کے لیے اہل ہیں ،براہ مہربانی

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

چاہے آپ  NDISکی مدد کے لیے اہل ہوں یا نہ ہوں،
 SSIکے LACsاس سلسلے میں آپ کو مدد دیں گے:

اعتماد کے ساتھ

آپ کی کمیونٹی

یہ سمجھنا کہ

وہ مدد حاصل

امدادی خدمات

صحت اور

کو اپنی مقامی

 NDISکو سمجھنا،

میں مقامی

اس کے نظام میں

سے جڑنا

حاصل کرنا اور
چلنا

 NDISتعلیم،
ٹرانسپورٹ

سمیت دوسری

سرکاری خدمات
کے ساتھ کیسے
کام کرتی ہے

کرنا جو آپ

کمیونٹی سے
درکار ہے

ہم سے رابطہ کریں

کیا آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ ہمیں رائے دینا چاہتے ہیں؟ ہماری intake team

(پارٹیسیپنٹس کو شامل کرنے والی ٹیم) مدد کے لیے حاضر ہے

 SSIکی  LAC Intake teamتمام نئے اور موجودہ پارٹیسیپنٹس (سکیم سے
استفادہ کرنے والے لوگوں) کے لیے رابطے کا او ّلین نقطہ ہے۔ ہمارے صاحب
علم  Intakeآفیسرز سب سوالوں کا مؤثر اور مستعد طور پر جواب دے کر،

 NDISکے بارے میں اپنا علم دوسروں تک پہنچا کر اور فون کرنے والوں کو

معلومات اور سہارا دے کے پارٹیسیپنٹس کی مدد کے لیے دستیاب ہیں۔ یہ ٹیم
ہماری سروس کے بارے میں آراء کے سلسلے میں بھی مدد کرتی ہے۔

آپ اس طرح ہمارے کسی  Intakeآفیسر سے رابطہ کر
سکتے ہیں:
 1800 960 975پر کال کریں،

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

 SSIکی لوکل ایریا کوآرڈینیشن کی خدمات اور شرکت کے مواقع کے متعلق

مزید معلومات کے لیے براہ مہربانی یہاں دیکھیں

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

 SSIکے بارے میں

 SSIایک کمیونٹی تنظیم اور سماجی کاروبار ہے جو آسٹریلیا میں نئے
آنے والوں اور دوسرے باشندوں کو اپنی صالحیتوں کو پوری طرح
بروۓ کار النے میں مدد دیتا ہے۔ ہم ان سب لوگوں کے ساتھ کام
کرتے ہیں جنہیں مشکالت کا سامنا رہا ہے جن میں پناہ گزین ،پناہ کے
متنوع کمیونٹیاں شامل
درخواست گزار اور تہذیبی و لسانی لحاظ سے
ّ
ہیں تاکہ ان کی اہلیت بڑھائی جائے اور انہیں عدم برابری کے اثرات
سے نکلنے کے قابل بنایا جائے۔

اپنے عملے میں  90سے زیادہ مختلف زبانیں بولنے والے دو لسانی اور
مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی اکثریت کے ساتھ،
ہماری خدمات افراد اور گھرانوں کے لیے اس طرح تشکیل دی گئی ہیں
کہ وہ اپنی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں ،اپنی ترجیحات کی شناخت کریں
اور اپنی حالیہ اور آئندہ ضروریات پوری کریں۔
متنوع کمیونٹیوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں جن میں
ہم تمام
ّ
ایبوریجنل اور ٹورس سٹریٹ آئی لینڈر ،تہذیبی اور لسانی لحاظ سے
متنوع اور  LGBTQIA+پس منظروں کے لوگ شامل ہیں۔
ّ

ssi.org.au
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 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۔

