SSI (Dịch vụ Định cư Quốc tế)
Thông tin, Kết nối và Xây
dựng Năng lực (ILC)
Hỗ trợ, trao quyền cho các cộng đồng
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Vietnamese

ILC giúp tạo dựng các cộng đồng hòa nhập
và giúp kết nối những người khuyết tật với
các mạng lưới hỗ trợ trong cộng đồng của
họ.
Trong vai trò là Điều hợp viên Khu vực Địa phương (Local
Area Coordinator - LAC), SSI hỗ trợ những người tuổi từ 7
đến 64 tuổi để tiếp cận chương trình National Disability
Insurance Scheme (Chương trình Bảo hiểm Người khuyết tật
Toàn quốc - NDIS), và các dịch vụ và hỗ trợ khác trong cộng
đồng.
Kể từ năm 2014, SSI đã hỗ trợ những người khuyết tật, gia
đình và người chăm sóc của họ qua một số khởi xướng tại
cộng đồng chẳng hạn như Ability Links (Nối kết Khả năng)
và IgniteAbility® Small Business Start-ups (chương trình Khởi
nghiệp cho Tiểu thương). Chúng tôi đem đến kiến thức dồi
dào trong việc cung ứng các dịch vụ dành cho người khuyết
tật khắp NSW thông qua sự chuyên môn của nhân viên cùng
những người tham gia của chúng tôi và mối liên lạc của họ
với cộng đồng địa phương.
Dù cho một người có hội đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ
NDIS hay không, cơ quan SSI LAC có thể giúp tạo dựng kỹ
năng và kiến thức của những người tham gia, gia đình và
người chăm sóc để giúp họ kết nối với các dịch vụ chính
thống và các mạng lưới hỗ trợ cộng đồng.

Nối kết dân chúng đến thông tin và hỗ trợ
trong cộng đồng
Chuyên viên tư vấn ILC sẽ hỗ trợ các cá nhân trong việc tiếp cận NDIS,
chuẩn bị cho các cuộc họp NDIS bằng cách hỗ trợ họ nhận ra các mục
tiêu cá nhân và tìm hiểu về các hỗ trợ có sẵn trong cộng đồng địa
phương.
Các chuyên viên tư vấn ILC của SSI có kiến thức dồi dào về địa phương
và họ hợp tác với các cộng đồng, hỗ trợ cộng đồng trong việc đón chào
và hội nhập để trợ giúp những người khuyết tật đạt tới các mục tiêu
của họ.
Các chuyên viên tư vấn ILC cung ứng các cuộc họp thông tin trực tuyến
hoặc trực diện về NDIS và LAC. Họ cũng tạo điều kiện để thực hiện
các buổi hướng dẫn xây dựng năng lực (capacity building workshops)
nhằm hướng dẫn và giúp tạo quyền năng cho những người tham dự,
gia đình và người chăm sóc để làm các quyết định đầy hiểu biết về các
kế hoạch NDIS của họ và việc tài trợ.
Chuyên viên tư vấn ILC sẽ giúp dân chúng trong cộng đồng để họ:

Thông hiểu và tiếp
cận chương trình
NDIS

Tham gia trong cuộc
sống cộng đồng

Hiểu được cách thức
NDIS làm việc với các dịch
vụ khác của
Chính phủ

Xây dựng mạng lưới
hỗ trợ hiện thời và
tạo dựng các mạng
lưới mới

Nhận ra các mục tiêu
và kế hoạch cho
tương lai

Muốn biết thêm thông tin?
Muốn biết thêm thông tin về các dịch vụ Điều hợp Khu vực Địa
phương của SSI và các cơ hội hợp tác, viếng trang mạng
www.ssi.org.au/services/local-area-coordination
HOẶC
Liên lạc SSI Intake Team bằng cách:
Gọi đến số 1800 960 975
trong khoảng 10 giờ sáng – 4 giờ chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu
HOẶC
Email lac@ssi.org.au để dọ hỏi tổng quát
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Email lacfeedback@ssi.org.au
để nộp góp ý/phản hồi

