ேதசிய ஊன)*ற கா.ப12
0
தி1ட4 ஐ அ784ேபா9
பய:;ள வா>?ைதக; ேதசிய

ஊன4 கா.ப12
0
தி1ட4 (NDIS)

ேதசிய ஊன)*ற கா.ப12
0
தி1ட4 ஐ

அ784ேபா9 பய:;ள வா>?ைதக;
ேதசிய ஊன4 கா.ப12
0
தி1ட4 (NDIS)

Helpful words when accessing the National Disability
Insurance Scheme (NDIS)
அ#க% ேகா()ைக (Access Request)

ேதசிய இயலாைம திBடC

ந HIக; வJKண.பJMக ம*O4 எ.பQ ேதசிய

திBடDதி% தைலநகர ஆதரG

இயலாைம கா.ப2
0 தி1ட?திT பIேக*க

[Capital Support (in NDIS plan)]

அைடய (Achieve)

நிதி )தf12 ேபா]ற 9ைண

ஒV ெவ*றிகரமான )QYM8 ெகாK2வர;
ெதாட>[9 நட?9வத*8; சாதிMக

ஆேலாசைன (Advocacy)
அவ>க\M8 எ]ன ேவK24 எ]O
ந HIகே ள ேப^தT அTல9 ம*ற மMக;
ேப^தT

வழ)கறிஞ6 (Advocate)
உனM8 ேவKQயைத ெபற ஆதaM84
ஒV நப>

ெதாழிTg1பIக;, உபகரணIக; ம*O4
வ12
H
ம*O4 வாகன மா*றIக;, dலதனh
ெசலYக;

சHக பIேகJK (Community Participation)
ேசைவக; உடT ஊன)*ற மMக\M8
சdக?தி] ஒV ப8தியாக உதவJ இVMக
ம*O4 மMக; iதிய திற]க; க*O உதவ

Kகா6 (Complaint)
உIகைள மகிjhசிய*ற அTல9
மனநிைறவ*றதாகேவ ெசk9;ள9 எ]O

மதி9ப ;< (Assessment)

ஏதாவ9 ப*றி iகா>(வைர) ேப^தT

உனM8 எ]ன ேவK24 எ]O

ேதசிய இயலாைம கா9ப ;<

கK2பJQM84 வJத4

திBடDதி% அL9பைட ஆதரG

தைடகைள (Barriers)

[Core Support (in NDIS Plan)]

இைடமறிMகி]ற எ]O எைதb4 வJலM84

தIக; இலM8கைள ேநாMகி ேவைல

அTல9 )]ேன*ற4, அ7கT )தலியன
இ[த ஒV உடT தைடயாக அTல9 ஒV
சdக தைடயாக (ேபா]ற ஒVவa]
அ78)ைற, ெமாழி) இVMக )Qb4

ெகா?திற@ (Capacity Building)
8றி.பJ1ட வளIகைள தIக; ^த[திர?ைத
ம*O4 திற]க; உதாரணமாக அ7கT
உVவாMக ஒV பI8 ெசயTப2?9கிற9
எ]O ஒV ஆதரY
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ம*O4 அவ>களm] இலM8கைள
அைடவத*கான அ]றாட வாjMைகயJ]
நடவQMைகக; நிைறவைடவத*8 ம*O4
அவ*ைற ெசயTப2?த ஒV பIேக*பவ>
ஏ9வாக எ]O ஒV ஆதரY

; (Early Intervention)
ஆரCப தைலய<
இயலாைம ஒV 8ழ[ைதயJ] வாjMைகயJT
அTல9 வJைரவJT பJற8 )*ப8தியJT
ஆதரY வழI8தT இயலாைம

வJைளYகைளM 8ைறMக ம*O4
8ழ[ைதயJ] வாjMைகயJT ேம4ப2?த
ேநாயறிதலாக இVMகிற9

தகவ%, இைண9பா@களT% மJWC
திற@ கBLடC (ILC)
(Information, Linkages and Capacity Building ILC)

ேதசிய இயலாைம கா9ப ;< திBடC

சdக?தி] ம*O4 ஊன)*ற மMக;

தMதி (Eligible for the NDIS)

தIக; 824பIக; ம*O4

ஒV ேதசிய இயலாைம கா.ப2
0 தி1ட4
பIேக*பாள>க; ஆக )Qb4 எ]ற

Nைறயான ஆதரGக?
(Formal Supports)
ஒV தனmநப> அTல9 ேசைவ வழI8ந>க;
உதாரணமாக பJசிேயாெதரபJ ஆT
வழIக.ப12;ள பண4 ஆதரY

கவனm.பாளVMகான சdக?தி] திற]
உVவாMக )ய*சிMகிற9

வா[நா? ஆதரG (Lifelong Support)
இ.ேபா94 எதி>கால?திn4 ஒV
ேதைவ.ப24 எ]O ஆதரY

உ?]6 பMதியP%
ஒ`Iகிைண9பாள6 (LAC)

நிதிOதவP ஆதரG (Funded Supports)

[Local Area Co-ordinator (LAC)]

பண4 ெசலவா84 ம*O4 ேதசிய

உ;p> ப8தியJT ஒVIகிைண.பாள>க;,

இயலாைம கா.ப2
0 ெசn?த ேவKQb;ள9

ேதசிய இயலாைம கா.ப2
0 தி1ட4

ஆதரY வைக

தி1டIகைள? உதவJ சdக4 திற] ம*O4

இல)M (Goal)

ேம*ெகா;ள, ம*O4 பI8 ஆதரYக;

ஒV வJV4பJய )QY அTல9 ஏ*பட
வாk.i ஒV நப> கV9கிற9, தி1டIக;
ம*O4 அைடய ெசk9ெகா;கிறா> எ]O.
உதாரணமாக, ஒV இலM8கைள ஒV 9ைண
சIக4 ேசர, அTல9 ஒV iதிய திற] அறிய

வJழி.iண>Y க1Qட4 நடவQMைககைள
ஒVIகிைண.i ம*O4 ேசா>ஸிI
எIக\M8? ேதைவ.ப24ேபா9 உதவ

N)கிய ஆதரGக? (Mainstream Supports)
மMக; ம*O4 ஊன)*ற மMக;

இVMக )Qb4

ம12மTல ஒV வைரயைறM8 ஆதரY

ேச69பதJகாக (ேச6)க9பB<?ளR)

ஆதரY, வ12வசதி,
H
ேவைலவாk.i, ெபா9

(Inclusion)
சdக?தி] ஒV ப8தியாக
ஏ*OMெகா;ள.ப2வத*8

தனT9பBட நிதி (Individualised Funding)
உடT ஊன)*ற ஒV நப> ேதசிய
இயலாைம கா.ப2
0 தி1ட4 dல4 நிதி
வழIக.ப24

Nைறசாரா ஆதரGக?
(Informal Supports)
எ[த ெசn?த.படாத ஆதரY எ]O ஒV

வழI84 ேசைவக; கTவJ, வVமான4
ேபாM8வர?9 அTல9 ^காதார ேசைவக;

நிதி ேமலாaைம (நி6வாகC)
(Management of Funding)
உIக; ேதைவ ஆதரYக; ம*O4
ேசைவக\Mகான க1டண )ைறைய பா>?9
எ2?9Mெகா;\4 )ைறயJைன. சில
வJV.பIக; ^ய-நி>வகிMகM, ேதசிய
இயலாைம கா.ப2
0 தி1ட4 நி>வகிMக.ப24,
அTல9 ஒV ேசைவ வழI8ந> நிதி
நி>வகிMக

824ப4 அTல9 நKப>
கவனm.பாளVMகான வழIக.ப2கிற9
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ேதசிய இயலாேதா6 கா9ப ;B<

நப6 ைமய அ#MNைறயP%

Nகவ6 (National Disability Insurance Agency)

(Person Centred Approach)

ேதசிய இயலாைம கா.ப12
0
)கவ> ேதசிய
இயலாைம கா.ப2
0 தி1ட4 நி>வாகி
நிOவனமா84. அ9 ேதசிய இயலாைம

தIக; ெசா[த பா9கா.i? ேதைவக;
அQ.பைடயJT )Qெவ2M84 ைமய?திT
ஊன)*ற நப> இடIக;

கா.ப2
0 தி1ட4 நி>வகிMக ேதசிய
இயலாேதா> கா.ப12
0
நிOவன?தி] ேவைல.
அவ>க; ஆதரY ஊன)*ற மMக;
இலM8கைள அைடய, ம*O4 தினசa
வாjவJT பI8ெபற

ேதசிய ஊனC கா9ப ;< நிWவனC
நி6வகி)க9ப<C (NDIA Agency managed)
ேதசிய ஊன4 கா.ப2
0 நிOவன4 உIக;
ேதசிய இயலாைம கா.ப2
0 தி1ட?திT
ஆதரY உIக; நிதி நி>வகிMகிற9

திBடC நி6வாகC (ேமலாaைம)
(Plan Management)
ேதசிய இயலாைம கா.ப2
0 நிOவன4 பதிY
எ]O ஒV தனm.ப1ட நப> அTல9
நிOவன4 உIக; ேதசிய இயலாைம கா.ப2
0
தி1ட4 தி1ட?திT, ஆதரYக; உIக; நிதி
நி>வகிMக

திBடமிட% dBடC (Planning Meeting)
தி1டமிடT ஒVவ> பIேக*பவராகY4 ேவO

ேதசிய இயலாேதா6 கா9ப ;B<

எ[த நப> ஒ]றாக பI8 பணJக\M8

திBடC [National Disability Insurance
Scheme (NDIS)]

தனm.ப1ட ஆதரY தி1ட?ைத உVவாMக

ேதசிய இயலாேதா> கா.ப12
0
தி1ட4, உடT

உதYவதிn4 பIேக*பாள>க; ஒV
அI8 ஒV உைரயாடT

ஊன)*ற ஆsதிேரலிய>க; அவ>களm]

நியாயமான மJWC ேதைவயான

824பIக; ம*O4 கவனm.பாளVMகான

(Reasonable and Necessary)

ஆதரY வழI84 ஒV iதிய வழி

ஒV ஆதரYh பIேக*பாள>களm]

பIேகJபாள6க? (Participant)
ஊன)*ற ஒV நப>, ஒV ேதசிய இயலாைம

இயலாைம ெதாட>iைடயதாக இVMக
ேவK24; பIேக*பாள>க; இயலாைம
ஆதரY ேதைவகைள ெதாட>iைடயைவ

கா.ப2
0 தி1ட4 தி1ட4 உ;ள9

அTல எ]O நா\4 ஒV ெசலYக; நா;

பIேகJபாள6 திBடC (Participant Plan)

ேச>MகவJTைல; பண4 மதி.பJைன

ேதைவக\M8 ஏ*ப தி1டIகைள வ8M84
வைகயJT ேத>Y ம*O4 ^த[திர4
அதிகaMக )*ப2கிற9

நிரcதர மJWC Mறி9பPடDத)க
(Permanent and Significant)
ஒV இயலாைம ஒV நப> தIக; வாjநா;
)tவ94 ேவK24 எ]O அ[த நப>
உதவJ இTலாமT அ]றாட வJஷயIகைள
ெசkய கQனமாக உ;ள9

பJரதிநிதி?9வ4; பய:;ள ம*O4
பIேக*பாள>க; ந]ைம இVMக வாk.i
இVMக, 824பமாக, ஆகிேயாaட4,
ெந1ெவா>M8க; ம*O4 சdக4
பIேக*பாள>க; ெகா2Mக.ப1ட கணM8
)ைறசாரா ஆதரYக; எ2?9

ப(cRைர (Referral)
தகவT ம*ெறாV ேசைவைய ப*றி ந HIக;
ெகா2Mக.ப1ட அTல9 உIக\M8
ஆதரவளmM84 ேவெறாV ேசைவM8
அ:.ப.ப24
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பதிG ேசைவ வழIMந6

H@றாC தர9K நி6வகி)க9ப<C

(Registered Service Provider)

(Third Party Managed)

ஒ.iதT ஆதரYக; ம*O4 அவ>க;

உதYகிற9 எ]O ேதசிய இயலாேதா>

இயM8கிற9 வர4பJ] தர த8திக;,
அ:மதி, அ:பவ4 ம*O4 திற] ேதசிய
இயலாேதா> கா.ப12
0
தி1ட4 ேதைவக;
v>?தி ெசkய.ப12;ளதா எ]O ஒV
இயலாைம ஆதரY ேசைவ வழI8ந>

eய நி6வகி)க9ப<C (Self Managed)
எIேக நிதி ம*O4 ஆதரYக;

கா.ப12
0
)கவ> பதிY எ]O ஒV
தனm.ப1ட நப> அTல9 நிOவன4 ந HIக;
உIக; ேதசிய இயலாைம கா.ப2
0 தி1ட4

மாJறC (Transition)
உIக; வாjMைகயJT ஒV )ைற ந HIக;
ஒேர இட?திT, நிரT அTல9 ேசைவ
இV[9 ம*ெறாV நக>?94 ேபா9

பIேக*பவராகY4 அவ>கள9 824ப
நி>வகிMக.ப2கி]றன

ேசைவ வழIMந6 (Service Provider)
ஒV தனmநபa] அTல9 பIேக*பவ>
ஆதரY அTல9 ஒV தயாa.i
ெவளm.ப2?திb;ளா> எ]பைத
ஒV அைம.i

ஆதரG (Support)
தIகள9 இலM8க;, ேநாMகIக; ம*O4
அபJலாைஷகைள அைடய ஒV பI8
உதYகிற9 எ]O உதவJ, ம*O4 அவ>களm]
சdக ம*O4 ெபாVளாதார பIேக*i
8றி?9 ெசயTப2?த நடவQMைககைள
ேம*ெகா;வத*8

ஆதரG ஒ`Iகிைண9K
(Support Co-ordination)
பIேக*பாள>க; கK2பJQ?9 ஆதரYக;
நி>வகிMக உதY4 ஒV பதிY ேசைவ

ஆதரG திBடC (Support Plan)

தயY ெசk9 எIகைள
ெதாட>i ெகா;ளY4

02 9569 1288

நபa] வாjவJ] அைன?9 அ4சIகளmn4
உVவாMக.ப1ட ஒV தி1ட4. இயலாைம,
ெப*ேறா>க; / ஆகிேயாaட4, ஊழிய>க;
ம*O4 ெதாழிT ெகாKQVM84 நப>
அபJவJV?தி

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.

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