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مجلد الحقائق

النقاط الرئيسية:
االمكانية )(ILC, Information, Linkages and Capacity Building
 المعلومات ،الروابط وبناء 
"
هي جزء مهم من برنامج # $
تأمںى االعاقة
#
الوطىى ).(NDIS, National Disability Insurance Scheme
$
"
"
توفرى
 ستضمن  ILCأن االفراد ذوي االعاقة يستطيعون الحصول عىل الخدمات الرئيسية عن طريق $
والدعم.
المعلومات ،التدريب ّ
 سوف تقوم  ILCأيضاً بمساعدتك للنقل إىل الـ .NDIS
^
الىى تتلقاها وكيفية تلقيها.
أكرى عىل أنواع ّ
سيمنح لك الـ  NDISخيار ًا وتحكماً Y
الدعم $
والدعم لك لمساعدتك $ #ىڡ
vيرسح مجلد الحقائق هذا عن كيف ستقوم  ILCبتقديم المعلومات ،التدريب ّ
الدعم هذه تعرف بالمعلومات ،الروابط وبناء
الحصول عىل الخدمات الرئيسية واالستعداد للـ  .NDISأنواع ّ
االمكانية.

االمكانية؟
ما هي المعلومات ،الروابط وبناء 
"
"
#
يعىى
بالنسبة للعديد من االفراد ذوي االعاقة ،يبدأ ّ
الدعم بتسهيل عملية الحصول عىل المعلومات .وهذا $
الدعم المتواجد $ #ىڡ المجتمع.
الدعم وكيفية الحصول عىل ّ
معرفة أين تتواجد أنواع ّ
^
الىى تساعدك عىل:
$
تشرى ILCإىل أنواع ّ
الدعم والخدمات $





المحىل.
الدعم المتوفرة $ #ىڡ مجتمعك
ايجاد أنواع ّ
$
المحىل مثل الدراسة ،الرياضة ،االختالط
الدعم أو االلتحاق بنشاطات المجتمع
الحصول عىل أنواع ّ
$
االجتماعي أو اهتمامات أخرى من خالل منسقي المناطق المحلية ).(Local Area Coordinators
النظرى وتطوير المهارات.
بناء 
الدعم مثل نصيحة التشخيصّ ،دعم $
االمكانية الفردية من خالل ّ
"
#
الدعم الرئيسية والمجتمع $ىڡ منطقتك.
والدعم النواع ّ
الحصول عىل المعلومات ،التدريب ّ

سيحقق هذا من خالل التنسيق وتعزيز الروابط ما # $
بںى الـ  NDISوالخدمات ضمن المجتمعات المحلية.
من يستطيع الحصول عىل واالستفادة من ILC؟
"
"
ومقدمي الرعاية الحصول عىل أنواع ّدعم الـ  .ILCوهذا يشمل
يستطيع جميع االفراد ذوي االعاقة ،وعائالتهم ّ
"
الدعم الفردية تحت الـ .NDIS
االفراد الذين قد ال يحتاجون إىل صفقة ّ
O
مساعد Uخالل Oفرىة طرح الـ / 0 NDISىڡ NSW؟
كيف تستطيع الـ ILC
/
والدعم ^مىى ما ^
اقرىب موعد طرح ال Yرىنامج $ #ىڡ
يستطيع ّدعم  ILCمساعدتك للحصول عىل المعلومات ،المصادر ّ
ودعم المجتمع.
منطقتك .ستكون  ILCمتواجدة $ #ىڡ كل منطقة قبل موعد طرح ال Yرىنامج
للتحضرى للـ ّ NDIS
$
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للمزيد من المعلومات عن طرح الـ / 0 NDISىڡ  NSWقم بزيارة www.ndis.nsw.gov.au

