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विकलांगता, नेशनल डिसेविललटी इंश्योरेंस स्कीम (NDIS 
- राष्ट् ीय विकलांगता िीमा ययोजना) और इससे आपकयो क्ा
सहायता वमल सकती है, इसके िारे में अधिक जानकारी प्ाप्त 
करने के इस अिसर का लाभ उठाएँ।
यह सामुदाययक जानकारी सभा हहदंी में हयोगी और इसमें वनम्नललखित िातें शावमल होंगी:
• विकलांगता क्ा है, इसके िारे में आम जानकारी  
• विधभन्न तरह ककी विकलांगता
• नेशनल डिसेविललटी इंश्योरेंस स्कीम (NDIS): यह क्ा है, इससे कौन लाभ उठा सकता है

और इसका इस्ेमाल कैसे करें
• संलषिप्त जानकारी - NDIS के ललए पहले से तैयारी, ययोजना िनाना, उसका काययान्वन और 

उस पर पुनविविचार  

यह सभा हहदंी ियोलने िाले समुदाय के ललए है। इसका आययोजन Settlement Services 
International (SSI) ककी FutureAbility पररययोजना के अंतग्गत डकया गया है और इसकयो
प्स्तु करने िाले समुदाय के प्लशलषित सदस्य हैं।

सभा के िाद वन:शलु्क दयोपहर के भयोजन का प्िंि भी डकया गया है।

विकलांगता और NDIS के िारे
में हिदंी भाषा में जानकारी सभा

विकलांगता और NDIS के िारे में
हिदंी भाषा में जानकारी सभा

Hindi

स्ान: 
Macarthur Diversity  
Services Initiative
The Manse 
32 Lithgow Street, Campbelltown

अधिक जानकारी या अपने ललए ललए स्ान 
बकु करन ेके ललए कृपया सपंक्क करें :
फ़ोन: 02 8713 9200 
ई-मले:
disabilityinformation@ssi.org.au

यहद आप इस सत्र में नहीं आ सकते या आप 
चाहते हैं डक हम आपके समुदाय के समहू 
के ललए एक सत्र आययोलजत करें तयो हमसे 
disabilityinformation@ssi.org.au पर 
संपक्ग करें।
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প্রতিবন্ধীত্ব, ন্যাশনযাল তিসএতবতলটি ইনস্্রেন্স তকিম 
(NDIS) এবং কধীভযারব এসব আপনযারক সযাহযায্ কেরি
পযারে সস সম্পরককে  জযানরি এই স্রযযাগটযা তনন। 
এই কতমউতনটি ইনফেরমশন সসশনটি বযাংলযায় সেয়যা হরব এবং এে মর্্ থযাকরবঃ
• প্রতিবন্ধীত্ব সম্পরককে  সযা্যােণ ্যােণযা
• তবতভন্ন ্েরণে প্রতিবন্ধীত্ব
• ন্যাশনযাল তিসএতবতলটি ইনস্্রেন্স তকিম (NDIS); এটি কধী, কযােযা এই তকিরমে সযাহযায্

সপরি পযারে এবং কধীভযারব িযা সপরি পযারে 
• NDIS এে পূবকে-পতেকল্পনযা, পতেকল্পনযা, বযাস্তবযায়ন এবং পযকেযারলযাচনযাে সংতষিপ্ত 

তববেণ  

এই সসশনটি সযাজযারনযা হরয়রে বযাংলযা ভযাষযাভযাষধী সলযাকরেে জন্। Settlement 
Services International (SSI) এে FutureAbility প্রকল্পটি এই সসশরনে
আরয়যাজন করেরে এবং এে উপস্যাপন কেরবন এই কতমউতনটিে প্রতশতষিি সেস্েযা।

সসশনটিে পরে তবনযামূরল্ েপ্্রেে খযাবযাে সেয়যা হরব।

প্রতিবন্ধীত্ব এবং NDIS তবষরয়
বাংলায় ইনফেরমশন সসশন

Bangla

প্রতিক্ষকের স্ানঃ
Macarthur Diversity Services 
Initiative
The Manse
32 Lithgow Street, Campbelltown

আরও িে্ থপকি তকংবা আপনার 
আসনটি বুক করকি দয়া ককর
থ�াগাক�াগ করুনঃ
ফ�ানঃ 02 8713 9200 
ইমেইলঃ
disabilityinformation@ssi.org.au

আপতন যতে এই সসশনটিরি অংশ 
তনরি নযা পযারেন তকংবযা যতে চযান আমেযা
আপনযাে কতমউতনটিে সলযাকরেে কযারে 
তগরয় এটি উপস্যাপন কতে, িযাহরল
disabilityinformation@ssi.org.au 
এই ঠিকযানযায় ইরমইল কেুন।
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প্রতিবন্ধীত্ব, ন্যাশনযাল তিসএতবতলটি ইনস্্রেন্স তকিম 
(NDIS) এবং কধীভযারব এসব আপনযারক সযাহযায্ কেরি 
পযারে সস সম্পরককে  জযানরি এই স্রযযাগটযা তনন। 
এই কতমউতনটি ইনফেরমশন সসশনটি বযাংলযায় সেয়যা হরব এবং এে মর্্ থযাকরবঃ
•  প্রতিবন্ধীত্ব সম্পরককে  সযা্যােণ ্যােণযা 
• তবতভন্ন ্েরণে প্রতিবন্ধীত্ব
• ন্যাশনযাল তিসএতবতলটি ইনস্্রেন্স তকিম (NDIS); এটি কধী, কযােযা এই তকিরমে সযাহযায্ 

সপরি পযারে এবং কধীভযারব িযা সপরি পযারে 
• NDIS এে পূবকে-পতেকল্পনযা, পতেকল্পনযা, বযাস্তবযায়ন এবং পযকেযারলযাচনযাে সংতষিপ্ত 

তববেণ  

এই সসশনটি সযাজযারনযা হরয়রে বযাংলযা ভযাষযাভযাষধী সলযাকরেে জন্। Settlement 
Services International (SSI) এে FutureAbility প্রকল্পটি এই সসশরনে 
আরয়যাজন করেরে এবং এে উপস্যাপন কেরবন এই কতমউতনটিে প্রতশতষিি সেস্েযা।     

সসশনটিে পরে তবনযামূরল্ েপ্্রেে খযাবযাে সেয়যা হরব।
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তনরি নযা পযারেন তকংবযা যতে চযান আমেযা
আপনযাে কতমউতনটিে সলযাকরেে কযারে 
তগরয় এটি উপস্যাপন কতে, িযাহরল
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এই ঠিকযানযায় ইরমইল কেুন।
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প্রতিবন্ধীত্ব, ন্যাশনযাল তিসএতবতলটি ইনস্্রেন্স তকিম 
(NDIS) এবং কধীভযারব এসব আপনযারক সযাহযায্ কেরি
পযারে সস সম্পরককে  জযানরি এই স্রযযাগটযা তনন। 
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সপরি পযারে এবং কধীভযারব িযা সপরি পযারে 
• NDIS এে পূবকে-পতেকল্পনযা, পতেকল্পনযা, বযাস্তবযায়ন এবং পযকেযারলযাচনযাে সংতষিপ্ত 
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আরয়যাজন করেরে এবং এে উপস্যাপন কেরবন এই কতমউতনটিে প্রতশতষিি সেস্েযা।

সসশনটিে পরে তবনযামূরল্ েপ্্রেে খযাবযাে সেয়যা হরব।

প্রতিবন্ধীত্ব এবং NDIS তবষরয়
বাংলায় ইনফেরমশন সসশন

Bangla

প্রতিক্ষকের স্ানঃ
Macarthur Diversity Services 
Initiative
The Manse
32 Lithgow Street, Campbelltown

আরও িে্ থপকি তকংবা আপনার 
আসনটি বুক করকি দয়া ককর
থ�াগাক�াগ করুনঃ
ফ�ানঃ 02 8713 9200 
ইমেইলঃ
disabilityinformation@ssi.org.au

আপতন যতে এই সসশনটিরি অংশ 
তনরি নযা পযারেন তকংবযা যতে চযান আমেযা 
আপনযাে কতমউতনটিে সলযাকরেে কযারে 
তগরয় এটি উপস্যাপন কতে, িযাহরল 
disabilityinformation@ssi.org.au 
এই ঠিকযানযায় ইরমইল কেুন।
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প্রতিবন্ধীত্ব, ন্যাশনযাল তিসএতবতলটি ইনস্্রেন্স তকিম 
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সপরি পযারে এবং কধীভযারব িযা সপরি পযারে 
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এই সসশনটি সযাজযারনযা হরয়রে বযাংলযা ভযাষযাভযাষধী সলযাকরেে জন্। Settlement 
Services International (SSI) এে FutureAbility প্রকল্পটি এই সসশরনে
আরয়যাজন করেরে এবং এে উপস্যাপন কেরবন এই কতমউতনটিে প্রতশতষিি সেস্েযা।

সসশনটিে পরে তবনযামূরল্ েপ্্রেে খযাবযাে সেয়যা হরব।
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আপতন যতে এই সসশনটিরি অংশ 
তনরি নযা পযারেন তকংবযা যতে চযান আমেযা
আপনযাে কতমউতনটিে সলযাকরেে কযারে 
তগরয় এটি উপস্যাপন কতে, িযাহরল
disabilityinformation@ssi.org.au 
এই ঠিকযানযায় ইরমইল কেুন।
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প্রতিবন্ধীত্ব, ন্যাশনযাল তিসএতবতলটি ইনস্্রেন্স তকিম 
(NDIS) এবং কধীভযারব এসব আপনযারক সযাহযায্ কেরি
পযারে সস সম্পরককে  জযানরি এই স্রযযাগটযা তনন। 
এই কতমউতনটি ইনফেরমশন সসশনটি বযাংলযায় সেয়যা হরব এবং এে মর্্ থযাকরবঃ
• প্রতিবন্ধীত্ব সম্পরককে  সযা্যােণ ্যােণযা
• তবতভন্ন ্েরণে প্রতিবন্ধীত্ব
• ন্যাশনযাল তিসএতবতলটি ইনস্্রেন্স তকিম (NDIS); এটি কধী, কযােযা এই তকিরমে সযাহযায্

সপরি পযারে এবং কধীভযারব িযা সপরি পযারে 
• NDIS এে পূবকে-পতেকল্পনযা, পতেকল্পনযা, বযাস্তবযায়ন এবং পযকেযারলযাচনযাে সংতষিপ্ত 

তববেণ  

এই সসশনটি সযাজযারনযা হরয়রে বযাংলযা ভযাষযাভযাষধী সলযাকরেে জন্। Settlement 
Services International (SSI) এে FutureAbility প্রকল্পটি এই সসশরনে
আরয়যাজন করেরে এবং এে উপস্যাপন কেরবন এই কতমউতনটিে প্রতশতষিি সেস্েযা।

সসশনটিে পরে তবনযামূরল্ েপ্্রেে খযাবযাে সেয়যা হরব।

প্রতিবন্ধীত্ব এবং NDIS তবষরয়
বাংলায় ইনফেরমশন সসশন

Bangla

প্রতিক্ষকের স্ানঃ
Macarthur Diversity Services 
Initiative
The Manse
32 Lithgow Street, Campbelltown

আরও িে্ থপকি তকংবা আপনার 
আসনটি বুক করকি দয়া ককর 
থ�াগাক�াগ করুনঃ
ফ�ানঃ 02 8713 9200 
ইমেইলঃ 
disabilityinformation@ssi.org.au

আপতন যতে এই সসশনটিরি অংশ 
তনরি নযা পযারেন তকংবযা যতে চযান আমেযা
আপনযাে কতমউতনটিে সলযাকরেে কযারে 
তগরয় এটি উপস্যাপন কতে, িযাহরল
disabilityinformation@ssi.org.au 
এই ঠিকযানযায় ইরমইল কেুন।

DAWAT 
2 Memorial Avenue, Ingleburn

The Community Education Sessions are an initiative of the
Settlement Services International (SSI) FutureAbility project.
The project is funded by the National Disability Insurance Scheme (NDIS)
Information, Linkages and Capacity Building (ILC) Program
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The Community Education Sessions are an initiative of the Settlement Services International (SSI) FutureAbility project.  
The project is funded by the National Disability Insurance Scheme (NDIS) Information, Linkages and Capacity Building (ILC) Program

Thursday 25 July 2019 • 10am–1pm • Ingleburn

This Community Information session will be held in Bengali and will cover:

• General understanding of disability
• Different types of disability
• The National Disability Insurance Scheme (NDIS):

what it is, who can access and how to access
• Overview of NDIS pre-planning, planning, implementation and review

This session is designed for the Bengali speaking community. It is 
organised by the Settlement Services International (SSI) FutureAbility 
project and presented by trained members of the community. 

Free lunch will be provided after the session.

Take this opportunity to learn more about Disability, 
the National Disability Insurance Scheme (NDIS) 
and how it can support you.

Information session on disability 
and the NDIS in BENGALI

Venue: 
Macarthur Diversity Services 
Initiative
DAWAT 
2 Memorial Avenue, Ingleburn

For more information or 
to book your place please 
contact:

p:  02 8713 9200
e:  disabilityinformation@ssi.org.au

If you are unable to attend 
this session or would like us 
to present to your community 
group, please contact us via 
disabilityinformation@ssi.org.au




