
 Community Connectors با 
محلی تان تماس بگیرید:

 آیا شما دارای معلولیت بوده یا مراقبت از شخصی را بعهده دارید که بتواند از کمکی که 
National Disability Insurance Scheme (NDIS) ارائه میکند بهره مند شود؟

برنامه Community Connectors در اختیار شماست تا به شما پشتیبانی متناسب با فرهنگ جامعه تان را 
بمنظور ارتباط شما با NDIS ارائه نماید.

NDIS چیست؟

NDIS یک برنامه دولتی رایگان است که به افراد دارای 
معلولیت خدمات و پشتیبانی ارائه میکند.

NDIS چگونه میتواند به من کمک کند؟

پشتیبانی ها و خدمات میتواند شامل موارد ذیل باشند:
کمک در ارتباط با فعالیتهای شخصی روزانه تان  •

کمک در محل کار تا به شما اجازه بدهد که با موفقیت   •
استخدام شده یا شغلتان را حفظ کنید

کمک در ارتباط با امور منزل تا بتوانید محیط خانه خود   • 
را حفظ کنید

خرید کمک و / یا تجهیزات تحرک.  •

Community Connector چیست؟

Community Connectors )رابط جامعه( از افرادی که از 
نظر فرهنگی و زبانی متنوع بوده و دارای پیش زمینه غیر 
انگلیسی زبان هستند برای دسترسی به NDIS پشتیبانی 

می کنند.
 آنها با عمل به عنوان یک رابط بین شما و NDIS کمک 

می کنند.
Community Connector شما می تواند در موارد ذیل از 

شما پشتیبانی کند:
NDIS درخواست برای  •

ارتباط دادن شما با مخاطبان NDIS محلی شما  •

ارائه پشتیبانی به شما برای درک و استفاده بهتر از   •
.NDIS خدمات

NDIS ایجاد ارتباط بین افراد چند فرهنگی دارای معلولیت با

دریافت کمک 
درست میتواند 
زندگی افراد را 

تغیر دهد.

Community
Connectors

پشتیبانی برای افراد چند فرهنگی 
دارای معلولیت

دسترسی به مترجم شفاهی
چنانچه در درک محتوای این صفحه به کمک نیاز 
دارید، لطفًا با خدمات تلفنی مترجم شفاهی به 
شماره )TIS( )450 131( تماس بگیرید و از آنها 

بخواهید با ارائه دهنده خدمات محلی شما در 
باال تماس بگیرند.

 National Community Connectors Program 
 NDIS ،the Federation of Ethnic همکاری بین

 Communities’ Councils  و 
 National Ethnic Disability Alliance است.

 National Disability Insurance Agency بودجه آن توسط
تأمین می شود.  

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