
 Community Connectors با 
محل خود به تماس شوید:

 آیا معیوبیتی دارید یا مواظب شخصی هستید که بتواند از مزایای کمک هایی برخوردار شود که 
National Disability Insurance Scheme یا NDIS می تواند ارائه نماید؟

پروگرام Community Connectors در اینجا برای آن است که در عین رعایت فرهنگ شما، برای شما حمایتی فراهم کند تا 
در درون جامعه تان با NDIS پیوند داشته باشید.

طرح ملی بیمه معیوبیت )NDIS( چیست؟
طرح ملی بیمه معیوبیت )NDIS( یک پروگرام دولتی رایگان 
است که خدمات و حمایت در اختیار مردمان دارای معیوبیت 

قرار می دهد.

طرح ملی بیمه معیوبیت )NDIS( چگونه می تواند 
به من کمک کند؟

حمایت ها و خدمات به شمول موارد ذیل می باشند:
کمک در فعالیت های شخصی روزانه شما  •

کمک در محیط کار تا با کامیابی کاری را بگیرید یا آن را   •
حفظ کنید.

کمک به امور منزل تا امکان دهد محیط خانه تان   • 
مرتب بماند.

خرید سامان ها و/ یا تجهیزات کمکی برای حرکت کردن.   •

Community Connector چیست؟

Community Connectors )پیوند دهنده های جامعه( 
مردمانی را که از فرهنگ ها و زبان های متفاوت هستند و 
آنهایی که زمینه های غیر انگلیسی زبان دارند را حمایت می 

کند تا بتوانند به NDIS دسترسی پیدا کنند.
این پیوند دهنده ها به حیث مأموران روابط اجتماعی بین 

شما و NDIS پیوند برقرار می نمایند.
Community Connector شما می تواند شما را در 

موارد زیر حمایت نماید:
NDIS درخواست برای  •

برقراری پیوند شما با مقامات NDIS در محل تان  •

ارائه حمایت به شما تا خدمات NDIS را بهتر درک کرده و   •
مورد استفاده قرار دهید.

برقراری پیوند مردمان چند فرهنگی با NDIS )طرح ملی بیمه معیوبیت(

گرفتن کمک 
صحیح می تواند 
در زندگی مردمان 

اثر گذار باشد.

 Community
Connectors

حمایت برای مردمان چند 
فرهنگی دارای معیوبیت

دستیابی به ترجمان ها
اگر برای فهمیدن موضوعات این صفحه به کمک 

 )TIS( ضرورت دارید، لطفًا با خدمات ترجمان تلفونی
)131 450( در تماس شده و از آنها بخواهید تا تماس 

شما را با فراهم کننده خدمات فوق برقرار نمایند.
 تدوین پروگرام 

 National Community Connectors Program
 NDIS ،پیوند دهنده های ملی با جامعه( با همکاری بین(

 Federation of Ethnic Communities’ Councils
 )فدراسیون شوراهای جوامع قومی( و 

National Ethnic Disability Alliance )اتحاد ملی 
معیوبیت قومی( انجام شده است. تمویل آن توسط 

 National Disability Insurance Agency )اداره بیمه 
ملی معیوبیت( صورت گرفته است. 

به: fecca.org.au یا neda.org.au مراجعه کنید.
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