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Community
Connectors
ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ

ਸਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ
ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਡਿਸਅਬਿਲਟੀ
ਇਨਸ਼ੋਰਨਸ ਸਕੀਮ (NDIS) ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਹੈ, ਜੋ National Disability Insurance Scheme (NDIS) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਤੁਹਾਨੂੰ NDIS ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, Community
Connectors ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ

NDIS ਕੀ ਹੈ?
ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ NDIS
ਇਕ ਮੁਫਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਗ
੍ਰੋ ਰਾਮ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ Community
Connectors ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

NDIS ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ :
• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
• ਕੰਮ ਦੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬਧ
ੰ ਕਰਦੀ ਹੈ
• ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ
ਰੱਖ ਸਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ
• ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ
ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

Community Connector ਕੀ ਹੈ?
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ
ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ NDIS ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਨਾਉਣ ਲਈ,
Community Connector (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਨੈ ਕਟਰਜ਼)
ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ NDIS ਦਰਮਿਆਨ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡਾ Community Connector ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ
ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:
• NDIS ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ NDIS ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਾਸਤੇ
• NDIS ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ

ਦੁ-ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ‘ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁ-ਭਾਸ਼ੀਆ
ਸੇਵਾ (TIS) (131 450) ’ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ-ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।
NDIS, Federation of Ethnic Communities’ Councils ਅਤੇ
National Ethnic Disability Alliance ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ,
National Community Connectors Program ਇਕ
ਮਿਲਵਰਤਣ ਹੈ। National Disability Insurance Agency ਇਸ
ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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