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ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਮਦਦਗਾਰ ਸ਼ਬਦ NDIS ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ
Helpful words when accessing the National Disability  
Insurance Scheme (NDIS)

ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ (Access Request)

ਤੁਸੀਂ  NDIS ਵਿਚ  ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀ  ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ  
ਲੈਂਦੇ ਹੋ

ਪ੍ਰਾਪਤ (Achieve)

ਇੱਕ ਸਫਲ ਅੰਤ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣਾ; ਦੁਆਰਾ ਲੈ; ਪੂਰਾ  ਕਰੋ

ਵਕਾਲਤ (Advocacy)

ਆਪ ਲਈ ਬੋਲਣਾ  ਜਾ ਹੋਰ  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ  ਲਈ ਜੋ ਉਹ  ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਐਡਵੋਕੇਟ (Advocate)

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਿਨਰਧਾਰਨ (Assessment)

ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ  ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ  
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  

ਰੁਕਾਵਟਾਂ (Barriers)

ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ , ਜੋ ਕਿ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ, ਪਹੰੁਚ, ਆਦਿ ਇਹ ਇੱਕ 
ਭੌਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟ  ਜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟ (ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 
ਰਵੱਈਏ  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ  ਭਾਸ਼ਾ ) 

ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ (Capacity Building)

ਇਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ 
ਲਈ ਖਾਸ ਸਰੋਤ ਤਕ  ਪਹੁੰਚ

ਕੈਪੀਟਲ ਸਹਿਯੋਗ (NDIS ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ) 
[Capital Support (in NDIS plan)]
ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼,ਅਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ 
ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸੋਧ, ਕੈਪੀਟਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ (Community 
Participation)

ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਪਾਹਜ  ਲੋਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਲਈ  ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕ 
ਨਵ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ (Complaint)

ਕੁਝ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ  ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਖੁਸ਼ ਜਾ 
ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਕੋਰ ਸਹਿਯੋਗ (NDIS ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ) [Core 
Support (in NDIS Plan)]

ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ  ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ 
ਵੱਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ 
ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਜਲਦੀ ਦਖਲ (Early Intervention)

ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਜਾ ਅਪੰਗਤਾ 
ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ  ਹੋਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ, ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ 
ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ  ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਯੋਗ (NDIS ਲਈ) (Eligible for the NDIS)

ਇੱਕ  NDIS ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਤੇ 

ਰਸਮੀ ਸਹਿਯੋਗ (Formal Supports)

ਭੁਗਤਾਨ  ਸਹਿਯੋਗ , ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ  ਜਾ ਸੇਵਾ 
ਮੁਹੱਈਆ  ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ  ਫਿਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ

ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ (Funded Supports)

ਸਹਿਯੋਗ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ  ਅਤੇ  NDIS ਅਦਾਇਗੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ 
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ਟੀਚਾ (Goal)

ਇੱਕ ਲੋੜੀਦਾ ਨਤੀਜਾ  ਜਾ ਸੰਭਵ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਚਨਬੱਧਤਾ  ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ  ਟੀਚਾ,  ਇੱਕ 
ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾ ਇੱਕ ਨਵ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸ਼ਾਮਲ (Inclusion)

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਫੰਡਿੰਗ (Individualised Funding)

ਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ NDIS ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਫੰਡਿੰਗ 

ਅਲਬਾਨਿਆਈ ਸਹਿਯੋਗ (Informal Supports)

ਕੋਈ ਵੀ ਅਵੇਤਨਕ ਭੁਗਤਾਨ  ਸਹਿਯੋਗ , ਜੋ ਕਿ  ਇੱਕ 
ਪਰਿਵਾਰ  ਜਾ ਦੋਸਤ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲਿੰਕੇਜ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ  ILC  
(Information, Linkages and Capacity  
Building ILC)

ਅਪਾਹਜ  ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਦੀ   ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ 

ਉਮਰ ਭਰ ਸਹਿਯੋਗ (Lifelong Support)
ਸਹਿਯੋਗ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ

ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਐਲਏਸੀ)  
[Local Area Co-ordinator (LAC)]

ਸਥਾਨਕ ਏਰੀਆ Coordinators, NDIS  ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, 
ਚਾਲ-ਚਲਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ  ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 
ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ  ਹਨ  ਅਤੇ  
ਲੋੜ ਪੈਨ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦੇ  ਹਨ  

ਧਾਰਾ  ਸਹਿਯੋਗ (Mainstream Supports)

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ, 
ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾ ਿਸਹਤ  ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 
ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ 

ਫੰਡ ਦਾ ਪਰਬੰਧ (Management of Funding)

ਤੁਸੀਂ  ਲੋੜੀਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ  
ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ,  ਕੁਝ ਚੋਣ ਸਵੈ-ਪਰਬੰਧਿਤ, 

NDIS-ਪਰਬੰਧਿਤ, ਜਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਫੰਡ 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਾਹਜਤਾ ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀ (National 
Disability Insurance Agency)

NDIA ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ NDIS ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
ਇਹ  NDIA ਦਾ ਕੰਮ  ਹੈ  ਕਿ  NDIS ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ  . ਉਹ 
ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ  ਦਿੰਦੇ  ਹਨ, ਆਪਣੇ 
ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 
ਲੈਣ ਲਈ

NDIA ਏਜੰਸੀ ਪਰਬੰਧਿਤ (NDIA Agency managed)

ਜਦ NDIA, NDIS ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਕਰਦਾ ਹੈ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਾਹਜਤਾ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ (NDIS)   
[National Disability Insurance Scheme (NDIS)]

ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਾਹਜਤਾ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ 
ਅਪੰਗਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਲਈ 
ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵ ਢੰਗ ਹੈ

ਭਾਗੀਦਾਰ (Participant)

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ  NDIS ਯੋਜਨਾ ਹੈ 

ਭਾਗੀਦਾਰ  ਯੋਜਨਾ (Participant Plan)

ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਪਸੰਦ  ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ

ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ (Permanent & 
Significant)

ਅਪਾਹਜਤਾ , ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ  ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਕੀ  
ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ  ਜੋ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬਿਨਾ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਵਿਅਕਤੀ Centred ਪਹੁੰਚ (Person Centred 
Approach)

ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ 
ਕਦਰ 'ਤੇ  ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ  ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Plan Management)

ਜਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ  ਜਾ ਸੰਗਠਨ , ਜੋ ਕਿ NDIA ਨਾਲ 
ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ  NDIS ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ 
ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
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ਪਲਾਿਨੰਗ ਮੀਿਟੰਗ (Planning Meeting)

ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , 
ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ

ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ (Reasonable & Necessary)
ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ 
ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਰਹਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ; ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ; 
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਰਤਾ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਦੁਆਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ  ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਮਰਥਨ ਖਾਤੇ 
ਵਿੱਚ ਲੈ 

ਰੈਫਰਲ (Referral)

ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ  ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਹੋਰ 
ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ  
ਸਕਦੀ ਹੈ

ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (Registered 
Service Provider)

ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਸਹਿਯੋਗ  ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜਿਸਨੇ  NDIS ਲੋੜਾਂ, 
ਯੋਗਤਾ, ਮਨਜੂ਼ਰੀ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਹਿਯੋਗਾਂ, ਅਤੇ 
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 
ਸੰਚਲਿਤ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਸਵੈ ਪਰਬੰਧਿਤ (Self-Managed)

ਕਿੱਥੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਗੀਦਾਰ  ਅਤੇ ਉਸਦਾ 
ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (Service Provider)

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ  ਜਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੰੂ 
ਸਮਰਥਨ ਜਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ / ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਹਿਯੋਗ (Support)

ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ 
ਯੋਗ  ਕਰਨ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

02 9569 1288

Ethnic Community Services Co-operative Limited is registered as a charity with the Australian Charities 
 and Not-for-profits Commission ABN 92 766868403.

ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ (Support  
Co-ordination)
ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 
ਸਹਿਯੋਗਾਂ  ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ  ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਹਿਯੋਗ   ਯੋਜਨਾ (Support Plan)

ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇੱਕ 
ਯੋਜਨਾ. ਅਪਾਹਜਤਾ, ਮਾਪੇ / ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ

ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ  ਪਰਬੰਧਿਤ (Third Party Managed)

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਕਿ NDIA ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ  NDIS ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ 
ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤਬਦੀਲੀ (Transition)

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ, 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਸੇਵਾ ਤਂੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ  ਜਾਣ ਨੰੂ

Disclaimer:  ECSC has strived to achieve the highest degree of 
accuracy in the development of this resource. Any discrepancies 
of differences created in the translation are not binding and 
have no legal effect for compliance or enforcement purposes.


