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�ைறப்பா�கள் மற்�ம் ப�ன்�ட்டப் ப�வம் 

ஒ� �ைறப்பாட்ைடச் ெசய்வதற்�ம், ப�ன்�ட்டத்ைத வழங்�வதற்�ம் சகல 

தனியார் மற்�ம் ந��வனங்க�க்கான உரிைமைய FECCA மற்�ம் NEDA 
ஏற்�க்ெகாள்�க�ன்றன. 

இந்தத் த�ட்டத்த�ல் ஈ�பட்�ள்ள உத்த�ேயாகத்தர்கள்  அல்ல� CALD Community 
Connector த�ட்டத்�டனான  ேவ� ஏேத�ம்  ப�ரச்ச�ைன பற்ற� உங்களிடம் 
ஏதாவ� ப�ன்�ட்டம் அல்ல� ஒ� �ைறப்பா� இ�ந்தால், அைத 
உங்களிடமி�ந்� அற�ய வ��ம்�க�ேறாம். 

உங்கள� �ைறப்பா� அல்ல� ப�ன்�ட்டம் National Disability Insurance Scheme 
பற்ற�யதாய�ன், அவர்கைள நீங்கள் https://www.ndis.gov.au/contact/feedback-and-
complaints இல் இங்ேக ேநர�யாகத் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்.  

நீங்கள் �ைறப்பா� ெசய்வதற்� உதவ, உங்க�க்� ஆதரவளிப்பவர்களால் 
இய�ம்.  அதாவ� உங்க�க்காக உங்கள் நண்பர்கள் மற்�ம் உறவ�னர்கள் 
ஒ� �ைறப்பாட்ைடச் ெசய்யலாம்.  நீங்கள் வ��ம்ப�னால், உங்கள் 
அைடயாளத்ைத ெவளிப்ப�த்தாதவைகய�ல், ஒ� �ைறப்பாட்ைட அல்ல� 
ப�ன்�ட்டத்ைத நீங்கள் சமர்ப்ப�க்கலாம்.  எவ்வாறாய��ம், இவ்வா� ெசய்தால் 
நீங்கள் எ�ப்�ம் ப�ரச்ச�ைன �ற�த்� எம� ��ப்ப�த்தல்கள் மற்�ம் 

ெப�ேப�கைள நாம் வழங்க��யா�. 

�ைறபா� ெசய்வ� ஏற்�க்ெகாள்ளக்��ய�. இந்த �ைறப்பா� அல்ல� 
ப�ன்�ட்டத்ைதச் சமர்ப்ப�த்தைமக்காக, நீங்கள் ேகவலமாக நடாத்தப்பட 
மாட்டீர்கள். 

- ஒ� �ைறப்பாட்ைடச் ெசய்வதற்� பல வழிகள் உண்�:  கீேழ�ள்ள 
ப�வத்ைத ந�ரப்ப�, nccp@neda.org.au க்� மின்அஞ்சல் ெசய்ய�ம். 

- நீங்கள் நம்�ம் NCCP உத்த�ேயாக உ�ப்ப�னரிடம் உங்கள் ப�வத்ைதக் 
ெகா�க்க�ம். 

-  PO Box 971, Civic Square ACT 2608, Australia க்� உங்கள் ப�வத்ைத 
தபால்/மின்அஞ்சல் ெசய்ய�ம். 

- <insert website> இங்ேக உங்கள் ‘ஒன்ைலன்’ ப�வத்ைதப் 
�ர்த்த�ெசய்ய�ம். 

- 0417 269 755 ஐ அைழ�ங்கள் 
- ஒ� CALD NCCP உத்த�ேயாக உ�ப்ப�னரிடம் வாய்ெமாழியாகச் ெசால்� 

உங்கள் �ைறப்பாட்ைடச் சமர்ப்ப�க்�மா�  ேக�ங்கள்.  
இந்தத் தகவைலச் சமர்ப்ப�ப்பதற்� எ�த்த உங்கள் ேநரத்த�ற்காக உங்க�க்� 
நன்ற�. இந்தத் த�ட்டத்ைதச் ச�றப்பாக்�வத�ல் உங்கள் உதவ�ைய FECCA மற்�ம் 
NCCP பாராட்�க�ன்றன.  

https://www.ndis.gov.au/contact/feedback-and-complaints
https://www.ndis.gov.au/contact/feedback-and-complaints
mailto:nccp@neda.org.au
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�ைறப்பா�கள் மற்�ம் ப�ன்�ட்டப் ப�வம் 

CALD National Community Connector த�ட்டம் 

த�கத�:  

உங்கள் �ைறப்பா� எைதப்பற்ற�ய�? 

உங்கள் கவைலகைள நாம் �ரிந்�ெகாள்ள உத�வதற்� ச�ல தகவல்கைள 

வழங்க�ம்.  என்ன நடந்த�, எங்ேக அ� நடந்த� மற்�ம் அத�ல் ஈ�பட்டவர் யார் 

என்பவற்ைற நீங்கள் உள்ளக்கலாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

என்ன ெப�ேபற்ைற நீங்கள் வ��ம்�க�றீர்கள்? 
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உங்கள் அைடயாளத்ைதக் காண்ப�க்காமல் இ�க்க வ��ம்�க�றீர்களா? 

☐ ஆம்      ☐ இல்ைல 

இந்தப் ப�ரச்ச�ைன ெதாடர்பாக ேம�ம் உங்க�டன் ெதாடர்�ெகாள்வைத 
வ��ம்�க�றீர்களா?       ☐ ஆம்       ☐ இல்ைல  

ெதாடர்பாட�டன் ஏதாவ� உதவ� உங்க�க்�த் ேதைவப்ப�க�றதா? 

உதாரணம்: உைரெபயர்ப்பாளர், அ��வதற்� ேவண்�யைவ 

☐ ஆம்       ☐ இல்ைல  வ�பரங்கள்: ________________________________________ 

 

என்ைனப் பற்ற�ய� (வ��ப்பத்த�ற்�ரிய�) 

 
�தற்ெபயர்:                                                 ��ம்பப்ெபயர்: 
 
மின்அஞ்சல்:                                                           ெதாைலேபச� இலக்கம்:  
 
ெமாழி: 
 

 

ேவ� ஒ�வர் சார்பாக நீங்கள் �ைறப்பா� ெசய்வதானால் இந்தப் 
ெபட்�ைய ந�ரப்ப�ம் 

 

யா�க்காக நீங்கள் �ைறப்பா� ெசய்க�றீர்கேளா அவரின் ெபயர்: 
 
அந்த நப�டனான உங்கள் உற��ைற என்ன? 
 
நீங்கள் இந்த �ைறப்பாட்�ைனச் ெசய்வ� அந்த ஆ�க்�த் ெதரி�மா? 
 
இந்த �ைறப்பா� ெசய்யப்ப�வதற்� அந்த ஆள் சம்மத�க்க�றாரா? 
 

 

 


