আমার NDIS কম্মসচূ ীর সূচনা প্রক্রিয়া

অংশগ্রহনকারী, দেখভালকারী ও পক্রবাররর জন্য সহাক্য়কা
সেন্ট ভিনসেন্ট ভি পল সেোেোই্ট এনএেিভলিউ এর স্োনীয় এলোকো েমণ্বয় স্োগ্োম

Bengali

স্াগতম
আপনার Vinnies Local Area Coordinator বা ‘LAC’
আপনারক ক্নম্ন প্রকারর সহায়তা কররবন:
• আপনোর েম্প্রেোয় সেসক েহোয়রো িুঁসজ সবর
• আপনোর েোসে বসে পরবর্ী ১২ মোসের
্সয়োজন ও লক্ষ্যেমূহ ভনর্োরণ কসর একভ্ট
করসর েোহোযষ্য করসবন
‘অংশগ্হণ মূলক ভববরণ’ ্ণয়ন করসবন
• আপনোর NDIS কম্েূচীর েময়েীমো যিন
•

আপনোর NDIS কম্েূচী ্ণয়সনর জন্য
এই ভববরন NDIA এর কোসে পোঠোসবন

•

আপনোর NDIS কম্েূচী শুরুর ্ভরিয়ো
ও এর অে্োয়ন বষ্যবস্ো বুভিসয় সেসবন

•

আপনোসক MyGov ভহেোব ভকিোসব চোলু
করসর হয়, েহোয়ক বষ্যবস্ো ভকিোসব েন্োন
করসর হয় ও কম্্নোলী চভুতিনোমো ভকিোসব
্ণয়ন করসর হয় রো সেভিসয় সেসবন
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সশষ হসয় আেসব, রিন েোসে বসে আপনোর
NDIS কম্েূচীর একভ্ট পয্োসলোচনো ্ণয়সন
েোহোযষ্য করসবন

•

আপনোর NDIS কম্েূচী ভনসয় যভে
অেন্তুষ্ট েোসকন, রসব করণীয় ভনর্োরন
করসর পরোমশ্ সেসবন

আপনার LAC যা কররত পাররবননা:
•

আপনোর পক্ হসয় েোহোযষ্যকোরী েংস্োর েোসে
সযোগোসযোগ ও আপনোর কোসজর জন্য েংরক্ণ
কসর রোিো

আপনার VINNIES LAC
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আমরো গিীর শ্রদ্ো েহকোসর অস্রেভলয়োর আভেবোেী ও
্টসরে স্রে্ট দ্ীপপুনজবোেী সের এই িূিসনির ভচরোচভরর
ভজম্োেোর ভহেোসব স্ীকোর কভর। অরীর ও বরম্োসনর ্বীণরো
সেৌিোগষ্যবোন ও েম্োণীর সহোন। ্োে্নো এই, আমরো সযন এক
েোসে ভমসল েহমভম্রো, ন্যোয় ভবচোর, আশোবোে, ভবশ্োে ও
সবোিোপড়ো ভিভত্তক এক িভবষ্যর রচনো করসর পোভর।

দ

কভপরোই্ট আইন দ্োরো অনুসমোভের বষ্যোভরসরসক, সকোন বষ্যোভতি সেন্ট ভিনসেন্ট
ভি পল সেোেোই্ট এনএেিভলিউ এর অনুমভর েোড়ো এই NDIS েহোভয়কোর
সকোন অংশ পুনঃ ্চোর করসর পোরসবনো। এই েহোভয়কোয় ্েত্ত রেষ্য ্চোর
ক্ণ পয্ন্ত েভঠক বসল রসর ভনসর হসব এবং এ্টো পভরবর্ন েোসপক্।

VINNIES LAC কম্মসূচী
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১ // ক্নজস্ ভাষায় দযাগারযাগ স্াপন

VINNIES LAC

প্রয়�

আপনার ভাষায় দযাগারযাগ স্াপন
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স্ানীক দোভাষী
আমরো স্োনীক সেোিোষীর বষ্যবস্োও কসর েোভক, সয ববঠসক উপভস্র েোকসব। স্োনীক অে্ সয সেোিোষী
LAC এর েোসে েশরীসর আেসবন। ববঠসক সেোিোষীর উপভস্ভর চোইসল আপনোর LAC সক জোনোন।
সপশোেোর সেোিোষীর েোহোযষ্য েব েময় সনয়ো হয় এবং রোরো সগোপনীয়রোর আেশ্ দ্োরো অঙ্ীকোরবদ্।
LAC গন যারা অক্ধক সংখকভাষায় পারেশ্মী:
আমোসের ভকেুেংিক LAC ( লষ্যোকগণ) অপর িোষোয় পোরেশ্ী। আপভন যভে চোন, রোহসল সযিোসন েম্ভব
আমরো আপনোর িোষোয় কেো বসলন এমন LAC এর ভনশ্চয়রো ভেসয় েোভক। এ্টো েম্ভব নো হসল আমরো
একজন সেোিোষীর বষ্যবস্ো ভনভশ্চর কভর। আরও রেষ্যোভের জন্য আপনোর LAC সক ভজজ্োেো করুন।

VINNIES LAC

অনুরছেে দুই
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২ // NDIS এবং আপক্ন

VINNIES LAC

জাতীয় পঙ্ু ইন্ুররন্ প্রণালী (NDIS)

12

সেন্ট ভিনসেন্ট ভি পল সেোেোই্ট এনএেিভলিউ ভনম্নভলভির এনএেিভলিউ অঞ্চসলর স্োনীয় এলোকো েমণ্বয় (LAC)
কম্সুচী বোস্তবোয়সনর জন্য NDIS এর েোসে কোজ কসর: ভেিনী, েভক্ন পূব্ ভেিনী, েভক্ন পভশ্চম ভেিনী,
মরষ্য উপকূল ও হোন্টোর ও ভনউ ইংলষ্যোনি।
আপনোর LAC এর কোজ, আপনোসক NDIS কম্েূচী েূচনো করসর েহোয়রো করো, ও NDIS ভকিোসব কোজ
কসর রো বুভিসয় সেয়ো, যোসর আপনোর কম্েূচীর অে্োয়সনর উপর আপভন অভরক পেন্দ ও ভনয়ন্ত্রন ্ভরষ্ো
করসর পোসরন। আপনোর LAC আপনোর স্োনীয় েম্প্রেোসয়র েসঙ্ েংসযোগ স্োপসনও েহোয়রো করসর পোসর।
NDIS পভররিমোয় আমরো আপনোসক ভকিোসব েহোয়রো করসর পোভর জোনসর চোইসল:
•

পভরেশ্ন করুন আমোসের ওসয়ব েোই্ট: https://lac.vinnies.org.au

সে

VINNIES LAC

প্ররবশ ৬ দেরক ১০ সতিাহ

আপক্ন NDIS
দেরক প্ররবশপত্র
পারবন

আপক্ন
আপনার LAC
এর সারে
পক্রকল্পনা
ববিরক অংশ
ক্নরবন

NDIS ১ বৎসর সময়ররখা
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আপক্ন
NDIS দেরক
অনুরমাক্েত
কম্মসূচী
পারবন

কম্মসূচী শুরু ১ দেরক ২ মাস

আপনার
এলাকায় দসবা
োনকারী সংস্া
অনুসন্ান
করুন

আপনার

MyGov ক্হসাব ও
myplace ACCESS

চালু করুন

দসবা োনকারী
সংস্ার সারে
দসবা-চুক্তিপত্র
প্রণয়ন করুন

আপনার কম্মসচূ ী কারজ লাগান ৯ দেরক ১০ মাস
আপনার
অে্মায়নকৃত
অবলম্বন সমূহ
কারজ লাগান
শুরু করুন

আপক্ন যক্ে
আপনার অবলম্বন
সমূহ পক্রবত্মন
কররত চান, তরব
প্রকৃত পক্রমান
দনাক্টস দেয়া
ক্নক্চিত করুন

দেখুন আপনার
তহক্বরলর অে্ম কত
বাকী দররখরেন।
তহক্বরলর অে্ম
ব্বহার ক্নক্চিত
করুন, ক্কন্তু
অক্তক্রতি ব্য়
কররবন না!

আপনার কম্মসচূ ী পয্মারলাচনা ৪ দেরক ৮ সতিাহ
আপনার LAC
এর সারে
আপনার
কম্মসূচী
পয্মারলাচনা
ববিক

আপক্ন আপনার
পরবত্মী অনুরমাক্েত
NDIS কম্মসূচী
পারবন। আপক্ন
দসবা োনকারী
সংস্ার সারে দশবাদসবা-চুক্তিপত্র
প্রণয়ন করুন

আপক্ন আপনার LAC এর
কারে সাহায্ চাইরত পাররন
VINNIES LAC

আপনার LAC আপনারক ক্জরঞেস কররবন:
•
•
•
•

আপনোর কোসে বর্মোসন ভক অবলম্বন আসে
িভবষৎ এর জন্য আপনোর লক্ষ্য ভক
এই লসক্ষ্য সপৌঁেোসর আপনোর নরুন ভক অবলম্বসনর ্সয়োজন হসর পোসর
এই রেষ্যোবলী আপনোর অংশগ্হন মূলক ভববরসণ অন্তিূ্তি করো হসব।

এই তরে্র উপর ক্ভক্তি কররব আপনার কম্মসূক্চ ও তহক্বল

আপনার কম্মসূচী প্রণয়ন ববিরক
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আপনোর LAC ভজসজ্েও করসবন আপভন ভকিোসব আপনোর রহভবল পভরচোলনো করসবন। চোরভ্ট পদ্ভর আসে:
1.

2.

এরজন্ী পক্রচাক্লত
•
•

পক্রকল্পনা ব্বস্াপনা
•
•
•

3.

একজন বষ্যভতি বো বষ্যবেো (পভরকল্পনো বষ্যবস্োপক) আপনোর রহভবল সেসক সেবো ্েোনকোরী েংস্োসক অে্ ্েোন করসব
আপনোর ্সয়োজন মর NDIS এ ভনবভন্র বো অভনবভন্র সয সকোন সেবো ্েোনকোরী েংস্ো আপভন কোসজ
ভনসয়োভজর করসর পোসরন
পভরকল্পনো বষ্যবস্োপক েকল রভেে েংরক্ণ করসবন যোসর NDIS ্সয়োজসন সেিসর পোসরন ভকিোসব আপনোর
রহভবসলর অে্ বষ্যয় হসছে

ক্নজস্ ব্বস্াপনা
•
•
•

4.

NDIA আপনোর সেবো ্েোনকোরী েংস্োসক অে্ ্েোন করসব
NDIS এ ভনবভন্র সেবো ্েোনকোরী েংস্োসক আপনোসক সবসে ভনসর হসব

আপভন ভনসজই আপনোর NDIS রহভবল সেসক সেবো ্েোনকোরী েংস্োসক অে্ ্েোন করসবন
আপনোর ্সয়োজন মর NDIS এ ভনবভন্র বো অভনবভন্র সকোন সেবো ্েোনকোরী েংস্ো আপভন কোসজ ভনসয়োভজর
করসর পোসরন
আপনোসক েকল রভেে েংরক্ণ করসর হসব যোসর NDIS ্সয়োজসন সেিসর পোসরন ভকিোসব আপনোর রহভবসলর
অে্ বষ্যয় হসছে

ক্মশ্রণ ব্বস্াপনা

আপভন এেকল পদ্ভরর একভ্ট ভমশ্রণ সবসে ভনসর পোসরন। সকোন পদ্ভর আপনোর জন্য েবসচসয় িোল হসব রো জোনসর
আপনোর LAC এর েোসে আলোপ করুন।
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আপনার কম্মসূচী বুরে দনওয়া
অবলম্বরনর অে্মায়ন ৩ প্রকার:
•
•
•

মূল – বেনভন্দন অবলম্বসনর জন্য, সযমন ভনজস্ সেিিোল এবং েোমোভজক েহোয়রো
মূলধন – ্সয়োজনীয় ভজভনেপত্র সকনোকো্টোর জন্য সযমন, হুইল সচয়োর, লোগেই ্যুভতি, বো আপনোর
আবোে এবং বো যোনবোহসনর পভরবর্ন
সামে্ম্ গিন – আপনোর কম্েক্রো ও স্োবলম্বীরো বৃভদ্র জন্য সযমন যোনবোহন বষ্যবহোসরর জন্য ্ভশক্ণ,
এবং বোকশভতি অেবো সপশোগর ভচভকৎেো

আপনোর কম্েূচীসর েব ্কোর অবলম্বন নোও েোকসর পোসর, কোরন এ্টো আপনোর ভবসশষ ্সয়োজন েমূহ
ভম্টোসর ভবন্যোে করো হসয়সে।
আপনোর কম্েূচী ও অবলম্বসনর ্কোসরর বষ্যোপোসর অভরক রসেষ্যর জন্য আপনোর LAC সক ভজসজ্ে করুন।
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যানবাহন
গন পভরবহন যেো বোে বো সরেন বষ্যবহোসর অক্ম ্োপ্তবয়ষ্সেরসক NDIS পভরবহন েংরিোন্ত অে্ ্েোন কসর।
এই অে্ অন্য যোনবোহন সযমন ্টষ্যোভসি বো কমূষ্যভনভ্ট বোে বষ্যবহোসর ্সয়োগ করো সযসর পোসর। যভে ্সযোজষ্য হয়,
রোহসল স্ূল বয়েী ভশশুরো রোসের স্ুল পভরবহন বষ্যবহোসরর জন্য অে্ রহভবল সপসর পোসর। আপনোর LAC
সক পরোমসশ্র জন্য ভজসজ্ে করুন।
আপভন যভে সযোগষ্য হন, রসব উপযুতি যোনবোহন েংরিোন্ত অে্োয়ন আপনোর NDIS কম্েূচীর মূল অবলম্বন
রোভলকোয় অন্তিূ্তি হসব। অন্য আভে্ক েহসযোভগরোর মর নো হসয় যোনবোহন েংরিোন্ত অে্ আপনোর বষ্যোংক
ভহেোসব েরোেভর পোভক্ক িোসব জমো হয়।
যোনবোহন েংরিোন্ত অে্োয়সনর ভবশে ভববরসনর জন্য আপনোর LAC সক ভজসজ্ে করুন।
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সেবো ্েোনকোরী সহোল ভনভে্ষ্ট সলোকগণ বো ্ভেষঠোন যোসের আপভন আপনোর NDIS কম্েূচীসর সেবো
্েোসনর জন্য ভনবো্চন কসরন। সযমন, একজন েোহোযষ্যকোরী কমী্, বোকশভতি ভবসশষজ্ বো গৃহ পভরবরন্ সেবো।
সেবো ্েোনকোরী েব েময় আপনোর পেন্দ অনুযোয়ী হসব।
NDIS ভনবভন্র সেবো ্েোনকোরীসের এক রোভলকো পোওয়ো যোসব এিোসন:
•
•
•

www.mycarespace.com.au

অংশগ্হনকোরী সপো্ট্োসল সেবো ্েোনকোরী অনুেন্োনী
NDIS ওসয়ব েোইস্ট

কি
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আপভন আপনোর এলোকোয় এসের েোসে আলোপ কসর সেবো ্েোনকোরী িুঁসজ সবর করসর পোসরন:
•
•
•
•
•

রুলনীয় পরোমশ্ েোরো সগোভষ্
অন্যোন্য NDIS অংশগ্হনকোরী
আপনোর LAC
আপনোর েম্প্রেোয়িূতি জনগন
বন্ূবগ্ ও পভরবোর

NDIS এ ভনবভন্র সেবো ্েোনকোরীরো NDIS মূলষ্য েহোভয়কোয় ভনর্োভরর মূলষ্যয্ রোভলকোর উসর্ মোেূল রোয্ষ্য
করসর পোরসবনো। সেিুন: https://www.ndis.gov.au/providers/pricing-and-payment
NDIS এ ভনবভন্র নয় সেবো ্েোনকোরী NDIS মূলষ্য েহোভয়কোয় ভনর্োভরর মূলষ্যয্ রোভলকো অনুেরন করসর

হসবনো। আপভন রোসের মূলষ্য রোভলকো চোইসর পোসরন এবং অন্য সেবো ্েোনকোরী হসর মূলষ্য নমুনো েংগ্হ
করসর পোসরন যোসর আপনোর ্োপ্ত সেবোর েসব্োত্তম মূলষ্যমোন সপসর পোসরন। এর অে্ অন্য সেবো েহোয়রোর
জন্য অভরক অে্ রহভবল পোওয়ো যোসব।
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কি
NDIS কম্েূচীর রেষ্য সপসর আপনোসক MyGov ভহেোব চোলু করসর হসব।
আপনোর MyGov ভহেোব ইন্টোরসনস্ট আপনোর NDIS সপো্ট্োল,
myplace এ ভনরোপে ্সবশোভরকোর ভনভশ্চর করসব।

এিোসন মোইগি (MyGov) ভহেোব চোলু করোর পেসক্পগুভল সেয়ো হল:
•
•
•
•
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আপনোর ইভরপূসব্ একভ্ট MyGov ভহেোব েোকসর পোসর।
যভে নো েোসক, রসব নরুন একভ্ট ভহেোব চোলু করোর পেসক্পগুভল এিোসন সেয়ো হল।

পেরক্ষপ ১

পেরক্ষপ ২

পেরক্ষপ ৩

my.gov.au এ যোন, ও
‘Select MyGov account’

এরপর, MyGov বষ্যবহোসরর
শর্োবলী আপনোসক সমসন ভনসর হসব।
আপভন শর্োবলী আসগ পসড় ভনসর
পোসরন। রোরপর ভনব্োচন করুন
‘I agree’।

আপনোর ইসমইল ভঠকোনো ্েত্ত শূন্য স্োসন
পূরণ করুন।

ভনব্োচন করুন।

আপনোর যভে ভনসজর MyGov ভহেোব
আসগই সেসক েোসক এবং সেিিোল কসরন
এমন অন্য কোসরো জন্য যভে ভহেোব চোলু
করসর চোন, রোহসল আপনোসক রোসের
জন্য ভিন্ন একভ্ট ইসমইল ভঠকোনো বষ্যবহোর
করসর হসব।
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পেরক্ষপ ৪

পেরক্ষপ ৫

পেরক্ষপ ৬

এক সে্ট নম্বর (একভ্ট সকোি)
আপনোর ইসমইল ভঠকোনোয়
পোঠোন হসব। এই সকোি আপনোর
ভনরোপত্তোর জন্য, যোসর আপনোর
MyGov ভহেোসব শুরু আপনোরই
্সবশোভরকোর ভনভশ্চর েোসক।
্েত্ত শূন্য স্োন এই সকোি ভেসয়
পূরণ করুন। ‘Next’ ভনব্োচন করুন।

আপনোর যভে সমোবোইসল ্সবশগমষ্যরো নো েোসক,
রসব ভনব্োচন করুন ‘Skip this step’।

আপনোর MyGov ভহেোসবর জন্য
একভ্ট পোেওয়োি্ বররী করুন।
এই পোেওয়োসি্ কমপসক্ ৭ভ্ট ভচহ্ন
েোকসর হসব, যোর মসরষ্য ১ভ্ট েংিষ্যো
ও ১ভ্ট বণ্ েোকসর হসব।
আপনোর পোেওয়োি্ চোপুন এবং
‘Next’ ভনব্োচন করুন।
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পেরক্ষপ ৭
এরপর আপনোসক রোভলকো সেসক ভরনভ্ট সগোপন ্শ্ন
সবসে ভনসর হসব, অেবো আপভন আপনোর ভনসজর ্শ্ন
বররী করসর পোসরন।
এ্টো আপনোর ভহেোব ভনরোপে ভনভশ্চর করসর ্সয়োজন।
আপনোর ্সশ্নোত্তর মসন কসর ভলসি রোিুন ও ভনরোপসে
েভরসয় রোিুন।

এবার আপনার ক্হসাব বতরী এবং
দসবা প্রোনকারীর সারে সংরযাগ
স্াপরন আপক্ন প্রস্তুত।
দগাপনীয়তা ও ক্নরাপতিার জন্য
MyGov ক্হসারবর কাজ দশরষ সবসময়
কক্ম্পউটার স্কীরনর উপরস্ িান ক্েরকর
দকানায় ‘Sign out’ ক্নব্মাচন করুন।
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myplace অংশগ্হনমূলক সপো্ট্োল একভ্ট ভনরোপে ওসয়বেোই্ট যো আপভন আপনোর NDIS কম্েূচী সেিসর

ও আপনোর রহভবসলর ্টোকো কর িরচ হসয়সে রো জোনসর বষ্যবহোর করসর পোসরন।

আপনোর সেবো ্েোনকোরীসের েোসে সেবো বষ্যবস্োপনো, ও যভে আপভন আপনোর কম্েূচী স্- বষ্যবস্োপনো কসরন,
রোহসল অে্ ্েোসনর অনুসরোর করসর এই সপো্ট্োল বষ্যবহোর করসর পোসরন।
আপভন MyGov বো NDIS ওসয়বেোইস্টর মোরষ্যসম মোইসলেে (myplace) সপো্ট্োসল ্সবশ করসর পোসরন।
্েমবোসরর মর এই সপো্ট্োসল ্সবশ করসর আপনোর একভ্ট েভরিয়করণ সকোি লোগসব। NDIS বো আপনোর
LAC আপনোসক এই সকোি ভেসর পোরসব।
আপনোর LAC আপনোসক বুভিসয় ভেসর পোসর ভকিোসব:
•
•
•
•

myplace সপো্ট্োল বষ্যবহোর করসর হয়
আপনোর রেষ্য হোলনোগোে করো
আপনোর বষ্যোঙ্ক ভহেোব myplace সপো্ট্োসল সযোগ করো
আপনোর NDIS রহভবল সেিো

myplace সপো্টো্ল বষ্যবহোর করসর আপনোর েোহোসযষ্যর ্সয়োজন হসল, আপনোর LAC এর েোসে সযোগোসযোগ করুন।

কি
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myplace (মাইরলেস) দপাট্মাল আপনার

কক্ম্পউটার স্কীরন এরকম দেখারব
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কি
সেবো ্েোন চুভতিপত্র আপনোর ও আপনোর পেন্দকৃর সেবো ্েোনকোরীর মসরষ্য একভ্ট ভলভির চুভতিপত্র।
এ্টো কিন, সকোেোয়, কোর দ্োরো এবং ভক মূসলষ্য আপনোসক সেবো ্েোন করসব রো বন্ণো কসর।
সেবো ্েোন চুভতিপত্র NDIS কম্েূচী হসর আলোেো। আপনোর NDIS কম্েূচী আপনোর NDIS েহোয়রো
েমূহর রোভলকো সেয়। সেবো ্েোন চুভতিপত্র, ঐ েহোয়রো েমূহ ভকিোসব সেয়ো হসব ও আপভন আপনোর
রহভবসলর ্টোকো ভকিোসব বষ্যয় করসবন, রো েপিভক্র।
সেবো ্েোন চভুতিপত্র েহজসবোরষ্য হসর হসব। সেবো ্েোসনর ঘন্টো হোর ও েপিূণ্ মূলষ্য চভুতিপসত্র েোকসর হসব।
ঘন্টো হোর NDIS মূলষ্য েহোভয়কোয় সেয়ো আসে। আপনোর LAC এই েহোভয়কো ভকিোসব বষ্যবহোর করসর হয়
সেভিসয় সেসব।
আপভন যভে সেই সেবো বোভরল করসর চোন রোহসল আপনোসক ভক করসর হসব, রোও সেবো ্েোন চুভতিপসত্র
েোকসর হসব। েোরোরনরঃ ৪ েপ্তোহর সনোভ্টে আপনোসক ভেসর হসব, রসব আপভন এর সচসয় কম েময়
চোইসর পোসরন। সেবো ্েোনকোরীসকও আপনোসক একই েমসয়র সনোভ্টে ভেসর হসব যভে আপনোসক আর
সেবো ্েোসন অক্ম হয়।
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আপভন আপনোর সেবো ্েোনকোরীসক সেবো ্েোন চুভতিপত্র আপনোর পেসন্দর িোষোয় অনুবোে কসর ভেসর
বলসর পোসরন বো একজন সেোিোষী দ্োরো পভড়সয় শুনসর পোসরন।
আপভন যভে সকোন সেবো ্েোন চুভতিপত্র বুিসর নো পোসরন বো চুভতিপত্র ভনসয় েন্তুষ্ট নো হন, রোহসল চুভতিপত্র
েই করসবননো। চুভতিপত্র েই েোড়ো সকোন সেবো গ্হণ করসবননো।
সেবো ্েোনকোরী আপনোর NDIS কম্েূচী সেিসর চোইসর পোসর। আপনোসক আপনোর েপিূণ্ কম্েূচী সেবো
্েোনকোরী বো অন্য কোউসক সেিোসর হসব নো। রসব আপনোর কম্েূচীর লক্ষ্যগুভল সেবো ্েোনকোরীসক
সেিোসনো ্সয়োজন, যোসর রোরো আপনোর েরকোরী েহোয়রো গুভল অবভহর েোসকন ।

VINNIES LAC

অনুরছেে ক্তন
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৩ // আপনার অক্ধকার সমূহ
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যিন বষ্যভতি, বো বষ্যবেো ্টোকো সপসর অেররো অবলম্বন কসর, রিন এ্টো ্রোরণো: সযমন সকোন সেবো
্েোনকোরী আপনোসক সকোন সেবো সেয়ভন বো যোর জন্য আপভন চুভতি কসরনভন, এর জন্য মূলষ্য েোবী কসর।
NDIA এর ভবসশষ এক ্রোরণো গুরুপ ভনসয়োভজর আসে, যোরো অেৎ ভরিয়োকলোপ রেন্ত কসর। পঙ্ু মোনুষ

ও রোসের পভরবোর েমূহসক ভনরোপে রোিো এ্টোর উসদেশ্য।

যভে NDIS অংশগ্হনকোরী, সেবো ্েোনকোরী বো কম্চোরীর দ্োরো অেৎ ভরিয়োকলোসপর েসন্দহ জোসগ,
রোহসল এ বষ্যপোসর একভ্ট ্ভরসবেন বররীর জন্য NDIA এর েোসে সযোগোসযোগ করুন।
NDIS এর ভবরুসদ্ ঘভ্টর েসন্দহজনক ্রোরণোমূলক ভরিয়োকলোসপর েকল ্ভরসবেন কসঠোর ভবসবচনোয়

সনয়ো হসব ও রেন্ত করো হসব।

NDIS প্রতারণা েল
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আপক্ন প্রতারণা এ ভারব অবক্হত কররবন:
•
•
•

জনগনরক ক্নরাপে রাখা
যভে আপনোর LAC এর সকোন ভশশু, ্বীণ বষ্যভতি বো পঙ্ু র সেিিোল বো ভনরোপত্তোর বষ্যোপোসর সকোন েূি্োবনো
েোসক, রসব আইন অনুেোসর এই রেষ্য েরকোরী সেবো ্ভরষ্োসন স্রণ করসর হসব।
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আপনার ব্ক্তিগত দগাপনীয়তা রক্ষা করা
আমরো আপনোর বষ্যভতিগর সগোপনীয়রো ও রেষ্য রক্ো করোর ্সয়োজনীয়রো স্ীকোর কভর।
সেন্ট ভিনসেন্ট ভি পল সেোেোইভ্ট এনএেিভলিউসক বষ্যভতিগর সগোপনীয়রো রক্ো করোর আইন অনুেরন
করসর হয়। এর মসরষ্য আসে অস্রেভলয়োন সগোপনীয়রো এক্ট ১৯৮৮ (কমনওসয়লে) এর সগোপনীয়রো নীভরমোলো।
অত্র সেোেোইভ্ট বষ্যভতিগর রেষ্য বষ্যবহোসরর সক্সত্র সেোেোইভ্ট ন্যোশনোল ভিেোভবভলভ্ট ইন্ূসরন্ স্ীম এক্ট ২০১৩
দ্োরো আবদ্।
এই এক্ট এবং সগোপনীয়রো এক্ট দ্োরো অবষ্যোহভর ্োপ্ত অলোিজনক েংস্োর জন্য ্সযোজষ্য বষ্যভতিগর রেষ্য
সেোেোইভ্ট সকোন সকোন েময় বষ্যবহোসর কসর।

•
•
•
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ভকিোসব আমরো আপনোর বষ্যভতিগর রেষ্য বষ্যবহোর ও িোগোিোভগ কভর
ভকিোসব আমরো আপনোর বষ্যভতিগর রেষ্য েংরক্ণ কসর েোভক
েংভগ্ভহর রসেষ্য কোর ্সবশোভরকোর আসে

ক�

আপক্ন NDIS এও দযাগারযাগ কররত পাররন:
ফ
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আপনার দভাতিা অক্ধকার
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এ্টোর মসরষ্য অন্তিূ্তি আসে:
•
•
•

েোরোরন দ্রবষ্য (যেো, মুভেিোনোর ভজভনে, বস্ত্র ও গৃহেোমগ্ী)
অক্মরো েংরিোন্ত দ্রবষ্য (যেো, শ্রবণ েহোয় যন্ত্র বো েচলরো েহোয় সযমন পেচোভলকো, হইলসচয়োর বো
ম্টর চোভলর স্ু্টোর)
েোরোরন সেবো েোন (যেো, বোেস্োন, পভরেন্নরো, রন্ন, বষ্যোভতির সেিিোল, বোগোসনর কোজ বো সকে
বষ্যবস্োপনো েহোয়রো)
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আপনার অক্ধকার ও অক্ভরযাগ োক্খল
আপনার অক্ভরযাগ োক্খল করার অক্ধকার আরে যক্ে:
•
•
•
•

আপনোর ্ভর অন্যোযষ্য আচরণ করো হয়
আপনোর অভরকোর েমূন্বর রোিো হয়ভন
আপনোর ্ভর ্বঞ্চণো ও বেোচরণ করো হসয়সে
আপভন সকোন সেবোেোন বো দ্রবষ্যোভে বষ্যোপোসর অেন্তুষ্ট হসল

আপনোর অভিসযোগ করোর ভকেু উপোয় আসে:

স্ানীয় এলাকার সমণ্বয় কম্মসুচীর ব্পারর অক্ভরযাগ োকরল
•
•
•
•
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NDIS বা দসবাোনকারীর ব্াপারর অক্ভরযাগ োকরল
•
•
•

আররা পরামরশ্মর জন্য, কো বলুন
•
•
•
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