
NDIS पहुँच
बहसांस्कृ तिक सहकर्मी सञ्ाल (Multicultural Peer Network)

 NDIS को बारेर्ा 

> NDIS ले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई उनीहरूको 
व्यक्तिगि आवश्यकिा र लक्ष्यहरूर्ा सहायिा गर्न 
अरुदार प्रदान गद्दछ। 

> NDIS स्ायी र उले्खरीय अपांगिा भएका 
व्यक्तिको लागग हो।

> NDIS ले व्यक्तिलाई “उतचि र आवश्यक” 
सर् ््नरहरू खरिद गन्द मद्दत गछ्द ।

> NDIS ले अपांगता भएको व्यक्तिलाई उनीहरूको 
जीवनमा छरौट ि तरयन्त्रण प्रदान गद्दछ

> NDIS ले व्यक्तिको स्विन्त्रिा, उनीहरूको सामागजक 
ि आग ््दक सहभागगता लगायत, वृक्धि गन्द मद्दत गद्दछ

> NDIS तर:शुल्क हुनछ।

 रे्रो NDIS र्ाग्न 

NDIS माग्द भनेको तपाईंलाई नयाँ NDIS सहभागी बन्न मद्दत गन्द गिजाइन गरिएका चिणहरूको शृङ्खला हो: 
https://www.ndis.gov.au/participants

एनिीआईएस 
(NDIS) के हो? 

म NDIS मा कसिी 
पहँुच गन्द सकछु?

मेिो पगहलो योजना मेिो योजना सुरू गदा्द मेिो योजनाको 
समीक्षा गदा्द

जानकािीहरू गवगभन्न भाषामा उपलब्ध छ: https://www.ndis.gov.au/languages



 यसर्ा को योग्य हनछर्? 

1. अष्ट् ेतलयार्ा  बगसिहेका

2. 0 र 65 वर्न बीचको उमेि हुनुपछ्द

3. अष्ट् ेतलयाको रागररक, स्ायी तरवासी वा तवशेर 
संरतषिि वगमीकरणको तभसा भएको हुनेपननेछ

4. स्ायी (आजीवर) हातर वा त्यस्ो अवस्ाको 
सम्ावरा भएकोि यसले गतनीहरूको दैगनक कामहरू 
आफैं  गन्द सके् क्षमतालाई सीगमत गनने अवस्ा भएको।

NDIS पहँुच चेकगलस्ट: https://www.ndis.gov.au/
applying-access-ndis/am-i-eligible

 स्ायी र उले्खरीय अपांगिा 

स्ायी अपांगिाको मतलब यो जीवनभिको लागग तपाईं 
सँग हुनसके् सम्ावना भएको अपांगता हो। 

उले्खरीय अपांगिाले दैगनक गगतगवगिहरूमा भाग गलने 
तपाईंको क्षमतालाई असि गछ्द । 

 उतचि र आवश्यक सहायिा 

उगचत ि आवश्यक सहायताहरूले तपाईंलाई आफनो लक्ष्य 
ि सपनाहरू पछ्ाउन, तपाईंको स्वतन्त्रता गनमा्दण गन्द, 
तपाईंको सामागजक, आग ््दक ि सामुदागयक सहभागगता 
बढाउन, ि तपाईंलाई सामान्य जीवन गबताउन मद्दत गद्दछ। 

सर्ावेश भएका सहायिाहरू:

> तपाईको अपांगतासंग सम्बक्धित

> प्रभावकािी ि लाभदायक छन्

> िकमअनुसािको मूल्यवान

> अकको प्रणालीबाट अनुदान प्राप्त छैन।

रोजगारी — काम खोजे्न, प्राप्त गनने ि 
गरििा�े

तशषिा — गशक्षा प्राप्त गदा्द (जसै् 
गव�ालय, TAFE वा गव�गव�ालय)

ब�े व्यवस्ा  — घि परिमाज्दनहरूसगहत 
जसै् सगजलो पहँुचवाला ि् या�, शौचालय 
आगद

स्वास्थ्य र क�ाण — गवशेषज्ञहरू 
(जसै् गफगजयो्ेिागपस्ट, आहािगवद्, 
पिामश्ददाता) देखाउने, सा्ै तपाईं स्वस् 
जीवनशैली गजउनुहुनछ भने्न सुगनग�त गन्द 
�ाल गनने कोही हुनु।

सार्ातजक सहभातगिा  — स्ानीय 
गगतगवगिहरूमा पहँुच ि स्ानीय समुदाय 
समूहहरू फेला पानने

स्विन्त्रिा — आफनो लागग हेिचाह प्रदान 
गनने

पाररवाररक स��हरू  ि सांस्कृ तिक 
तव�ासहरू कायम िा�े

सर्ावेश रभएका सहायिाहरू:

> अपांगता सहायता आवश्यकताहरूसँग असम्बक्धित 
दैगनक जीवनयापनका लागतहरू 

> पगहले नै अन्य सेवा प्रणालीहरूमाफ्द त अनुदान प्राप्त 
सहायताहरू

> कुनै व्यक्तिलाई हागन पुि् याउन वा अरूको लागग 
जोक्खम गनम्त्ाउने सम्ावना भएका सहायता



 िपाईकंो पहुँच अरुरोधलाई सहायिा गर्न 

 जारकारी सङ्कलर गदा्न 

> परिवाि ि सा्ीहरूसँग कुिा गनु्दहोस्

> आफनो लक्ष्य ि तपाईलाई चागहने सहायताहरू लेख्नहोस्

> आफनो सहयोगी व्यक्ति छानु्नहोस्

> सबै सान्दगभ्दक कागजातहरू ि रिपोट्दहरू (सम ््दन 
प्रमाणहरू) सङ्कलन गनु्दहोस्।

 आफरो प्रर्ाण प्रदार गदा्न 

> पहँुच अनुिोि फािाम (Access Request Form)

> NDIS सहायता प्रमाण फािाम (Supporting 
Evidence Form)।

 र्द्दि गर्नसके् पेशेवर स्वास्थ्यकर्मीहरू 

> सामान्य गचगकत्सकहरू

> पेशागत गचगकत्सकहरू

> वाक् गवशेषज्ञहरू

> मनोवैज्ञागनकहरू

> गफगजयो्ेिागपस्टहरू।

 रातष्ट् य अरुवाद ि्ा दोभारे सहायिा  
 (TIS (Translating Interpreting Support)  
 National) 

TIS National NDIS जस्ा उपलब्ध सेवाहरूमा पहँुच 
पाउन अङ््ेजीबाहेक अन्य भाषा प्रयोग गन्द रूचाउने 
मागनसहरूका लागग एक दोभाषे सेवा हो। 
यसमा गनम्न सेवाहरू समावेश छन्:

> तत्ाल फोन दोभाषे सेवा

> पगहले बुक गरिएको फोन दोभाषे सेवा

> प्रत्क्ष दोभाषे सेवा।

 एक दोभारे सेवा प्राप्त गर्न 

> TIS National लाई 131 450  मा मा फोन गनु्दहोस्   
वा NDIS सँग 1800 800 110मा कुिा गिाउन अनुिोि 
गनु्दहोस्।

> 1800 555 677 फोन गिेि TTY फोन प्रयोग गनु्दहोस् 

> दोभाषे सेवाहरू तर:शुल्क छन्

> दोभाषेहरूले बोलेका शब्दहरूको अनुवाद गछ्द न् ति 
सल्ाह तदुँदैरर्

> NDIS योजनाकािहरू, प्रािक्म्क बाल्यकाल प्रािक्म्क 
मध्यस्ता सेवाहरू, LAC सेवाहरू वा सहायता 
समन्वयकहरूले तपाईंलाई दोभाषे खोज्न वा बुक गन्द 
मद्दत गन्द सकछन्।

 सरु्दाय सहायिाहरू 

> अस्पताल, जीपी ि अन्य गचगकत्सा सेवाहरू

> शैगक्षक सेवाहरू

> Centrelink ि भुतिानीहरु

> अन्य सामुदागयक सेवाहरू।

 Centrelink भुतिारीहरु र NDIS प्ाकेजहरू  

Centrelink लाभहरू ि भुतिानीहरू NDIS 
प्ाकेजकोअनुदानबाट पूण्दरूपमा फिक छन्। उदाहिणका 
लागग, यगद तपाईंले Centrelink बाट अपांगता सहायता 
पेन्सन प्राप्त गनु्दभयो भने, NDIS प्ाकेज यसको अगतरिति 
भतिानी हुनेछ।

िपाईसंुँग NDIA 
सुँगको बैठकहरूर्ा 
िपाईकंो सहयोगी 
व्यक्ति भएको 
तरतचिि गरु्नहोस्।

www.ssi.org.au/services/disability-services/multicultural-peer-network

बहुसांसृ्गतक सहकममी सहायता सञ्ाल (MPN) अन्तिा्दगट्रि य बसोबास सेवा 
(Settlement Services International (SSI)) को एउटा पहल हो। परियोजनालाई 
अट्रि ेगलया सिकािको सामागजक सेवा गवभाग (Department of Social Services) 
द्ािा आग ््दक सहायता उपलब्ध छ।  


