
رابطے کے لیے تفصیالتکس سے رابطہ کیا جائےکس قسم کی ضرورت ہے

مجھے NDIS تک رسائی کے لیے 

مدد کی ضرورت ہے

SSI Local Area Coordination 

Program 

(SWS/ SYD Districts)

SSI لوکل ایریا کوآرڈینیٹر پروگرام 

1800 960 975

LAC@ssi.org.au

ssi.org.au

کمیونٹی میں دوسرے LAC پارٹنرز کی تفصیالت 

کے لیے:

www.ndis.gov.au/understanding/ndis-

each-state/new-south-wales

مجھے اپنا NDIS  پالن استعمال 

کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے

 NDIS مجھے معذوری ہے لیکن میں

کے لیے اہل نہیں ہوں

 NDIS Local Area مجھے

Coordination پروگرام کے متعلق 

سوال پوچھنا ہے یا شکایت کرنی ہے

مجھے 0 سے 6 سال عمر کے بچوں 

کے لیے NDIS کے متعلق سوال 

پوچھنا ہے۔

Early Childhood Early 

Intervention (ECEI Partners)

ابتدائی بچپن میں جلد مدد 

دفاتر کے پتوں کی مکمل فہرست کے لیے:

www.ndis.gov.au/contact/locations

EACH )ساؤتھ ویسٹ سڈنی(:

1300 00 3224

www.each.com.au

Lifestart )سڈنی(:

1800 953 390 

www.lifestart.org.au

کمیونٹی میں دوسرے ECEI Partners کی 

تفصیالت کے لیے: 

www.ndis.gov.au/understanding/ndis-

each-state/new-south-wales

مجھے NDIS کے متعلق کوئی سوال 

پوچھنا ہے یا شکایت کرنی ہے۔

National Disability Insurance 

Agency

معذوری کے لیے قومی انشورنس 

ایجنسی

1800 800 110

enquiries@ndis.gov.au

www.ndis.gov.au

مجھے زبان کا انٹرپریٹر )مترجم( 

درکار ہے

TIS National131 450 

www.tisnational.gov.au 

میں سماعت سے محروم ہوں، میری 

سماعت کمزور ہے اور/یا میرے 

بولنے میں نقص ہے

National Relay Service

نیشنل ریلے سروس

   “سپیک اینڈ لِسن” • 727 555 1300 

133 677  • TTY

“ SMS ریلے”  •  767 677 0423 

internet-relay.nrscall.gov.au

میں اپنی معذوری کے لیے مدد 

دینے والے پرووائیڈر سے خوش 

نہیں ہوں

NDIS Quality & Safeguards 

Commission

NDIS معیار اور تحفظ کا کمیشن

1800 035 544

contactcentre@ndiscommission.gov.au

www.ndiscommission.gov.au

میں آسٹریلین حکومت کے ایک 

ادارے سے خوش نہیں ہوں

Commonwealth Ombudsman

کامن ویلتھ اومبڈزمین )سرکاری 

محتسب(

1300 362 072

ombudsman@ombudsman.gov.au

www.ombudsman.gov.au

میں اپنی خریدی ہوئی ایک پراڈکٹ 

یا سروس سے خوش نہیں ہوں

NSW Fair Trading

NSW فیئر ٹریڈنگ

13 32 20

www.fairtrading.nsw.gov.au

اہم ترین رابطے
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