
 Community Connectors اپنے مقامی
سے رابطہ کریں:

 کیا آپ کو کوئی معذوری ہے یا آپ کسی ایسے شخص کی دیکھ بھال کرتے ہیں جسے 

National Disability Insurance Scheme (NDIS) کی طرف سے فراہم کی جانے والی مدد سے فائدہ ہو سکتا ہے؟

Community Connectors پروگرام کا مقصد آپ کو اپنی کمیونٹی کے اندر آپ کی تہذیب کے لحاظ سے موزوں مدد فراہم کرنا ہے تاکہ آپ 
کا NDIS سے رابطہ ہو جائے۔

NDIS کیا ہے؟

NDIS ایک مفت رسکاری پروگرام ہے جو معذور لوگوں کو خدمات 
اور مدد فراہم کرتا ہے۔

NDIS میری مدد کیسے کر سکتی ہے؟

مدد اور خدمات میں یہ شامل ہو سکتا ہے:

آپ کی روزمرّہ ذاتی رسگرمیوں کے لیے مدد  •
کام کی جگہ پر مدد تاکہ آپ مالزمت حاصل کرنے   • 

یا برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں
گھریلو کاموں میں مدد تاکہ آپ کے گھر کا ماحول درست رہے  •

کہیں آنے جانے کے لیے امدادی ذرائع اور/یا آالت  •

Community Connector کون ہوتا ہے؟

Community Connectors (کون ہوتا ہے؟) مختلف تہذیبوں 
اور زبانوں کے لوگوں اور انگلش نہ بولنے والوں کی مدد کرتے ہیں 

تاکہ وہ NDIS حاصل کر سکیں۔

 یہ آپ کے اور NDIS کے درمیان رابطہ شخص کا کردار ادا 
کرتے ہیں۔

 آپ کا Community Connector ان کاموں میں آپ کی 
مدد کر سکتا ہے:

NDIS کے لیے درخواست دینا  •
آپ کو آپ کے مقامی NDIS رابطوں سے جوڑنا  •

آپ کو وہ مدد فراہم کرنا جس سے آپ NDIS کی خدمات کو   •
بہرت طور پر سمجھ سکیں اور استعامل کر سکیں۔

مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے معذور لوگوں کا NDIS سے رابطہ کروانا

درست مدد ملنے 
سے لوگوں کی 
زندگیاں بدل 
سکتی ہیں۔

 Community
 Connectors

مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے 
والے معذور لوگوں کے لیے مدد

انٹرپریٹر )زبانی مرتجم( کا استعامل
اگر آپ کو اس صفحے پر لکھی باتیں سمجھنے کے لیے 
مدد کی رضورت ہے تو براہ مہربانی ٹیلیفون انٹرپریٹر 

رسوس (TIS) (131 450) کو کال کریں اور ان سے 
کہیں کہ وہ اس مقامی رسوس پرووائیڈر سے آپ کا 

رابطہ کروائیں جو اوپر لکھا ہے۔

 National Community Connectors Program 
 ،NDIS ایک مشرتکہ پروگرام ہے جسے 

 Federation of Ethnic Communities’ Councils 
 اور National Ethnic Disability Alliance مل کر 

 چال رہے ہیں۔ اس کے لیے مالی وسائل 
National Disability Insurance Agency مہیا کرتی ہے۔

neda.org.au یا fecca.org.au :یہاں دیکھیں
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