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Community
Connectors

کمک بلدی کسائی که از مردم چند
فرهنگی استن و معیوب هم استه

روخ کیدون کسائی که از مردم چند فرهنگی استن و معیوبیت هم دیره د
برنامه ملی بیمه معیوبین ()NDIS

کمک گرفتون
درست میتنه که
زندگی مردم ره
بدل کنه.

آیا شیواگومعیوبیت درین یا سرپرستی اگو کس ره مونید که اونا فایده کنه از کمک که
) National Disability Insurance Scheme (NDISمونه ؟

برنامه  Community Connectorsبلدی ازی استه که کمک های که مناسب فرهنگ خودگون
شیم استه ده مابین جامعه خودون شیم شمو ره بیدیه تا که شمو ره د  NDISوصل کنه.

 NDISچیز استه؟

 NDISیک برنامه ُمفت دولتی استه که کسائی ره که
معیوب استه کمک و حمایه بلدی شی پیدا مونه.

قد Community Connectors
محلی خو د تماس شید:

 NDISچطور میتنه که مره کمک کنه؟

کمک و حمایه ها میتنه شامل اینا شونه:

• کمک قد کارای شخصی روزانه شیم

سرکار ،بلدی ازیکه شموره اجازه بیدیه که
• کمک بلدی ِ
موفقانه کار پیداکنید یا کار شیم از دست شیم نره.

• کمک قد کارای خانه بلدی ازی که شمو ره کمک کنه که
محیط خانه خوره خوب نگاه کنید.
• کمک د خریدون وسایل را رفتو و /سامان و آالت.

 Community Connectorچیز استه؟

( Community Connectorوصل کننده جامعه) کسایئ
ره که از نظر زبان و فرهنگ فرق دیره و زبان انگلیسی ره یاد
ندره کمک مونه که د برنامه  NDISدسترسی پیدا کنه.

اینا ای رقم کمک نه که بین از شمو و  NDISرقم یک وصل
کننده وری توره موگیه.
 Community Connectorاز شمو میتنه که شمو ره د
اینی چیزا کمک کنه:

• بلدی  NDISدرخواست بیدیه

• شیمو ره قد نفرای  NDISمحل شیم روخ کنه

• بلدی شیم کمک کنه که خدمات  NDISره خوبتر
بوفامید و استفاده کنید.

دسترسی به ترجمان

اگر شمو قد فامیدون نوشته های ازی صفحه
کمک د کار دیرید ،لطفا خدمات ترجمانی تلفونی
ره د شماره ( )131 450زنگ دین و اوناره بوگین
که قد مهیا کننده خدمات محلی شموره روخ کنه.
National Community Connectors Program
یک همکاری بین  NDISو
 Federation of Ethnic Communities’ Councilsو
همچنان National Ethnic Disability Alliance
استه .پیسه ازی از طرف
 National Disability Insurance Agencyدیده موشه.

دصفه انترنتی fecca.org.au or neda.org.au
سر بیزنید

