এন িড আই এস এ অংশ +নওয়ার সময় সহায়ক
শb (ন4াশনাল িডসএিবিলিট ইনসু4েরn িsম)
(National Disability Insurance Scheme)

এন িড আই এস এ অংশ +নওয়ার সময় সহায়ক শb
(ন4াশনাল িডসএিবিলিট ইনসু4েরn িsম)
Helpful words when accessing the National Disability Insurance
Scheme (NDIS)
সহায়তার জন4 আেবদন (Access request)

কমু4িনিটেত অংশgহণ (Community

কীভােব আপিন এন িড আই এস এ আেবদন করেবন এবং

Participation)

এেত অংশ �নেবন

�িতব�ী ব�ি�েদর কমু�িন�র একজন সদস� হেয় �বঁেচ থাকেত

সmাদন করা (Achieve)

এবং মানুষেক নত�ন নত�ন দ�তা �শখায় সহায়তা �দানকারী

সফলভােব �শষ করা; স�াদন করা; স�� করা

পkসমথCন (Advocacy)
আপনার িনেজর িকংবা অন� কাউেক তােদর আকািKত
�কােনা িকছ� পাওয়ার ��ে� �জারােলাভােব প�াবল�ন করা

উিকল (Advocate)
আপিন যা চাে�ন তা পাওয়ার জন� আপনােক �য ব�ি�
সহায়তা করেছন

মূল4ায়ন (Assessment)

�িত�ান

অিভেযাগ দােয়র (Complaint)

আপনার অস��র কারণ হেয়েছ এমন �কােনা িবষয় িনেয়
অিভেযাগ দােয়র করা

�মৗিলক সহায়তা (এন িড আই এস
পিরকlনার আওতায়) [Core Support (in
NDIS plan)]
একজন আংশ�হণকারীেক �দনি�ন কাজকম� স�াদন এবং
তার ল�� ও উে�শ� পূরেণ কাজ করায় স�ম কের �তালার

আপনার স�েক� এবং আপিন কী চাে�ন �স স�েক� জানার

জন� সহায়তা

উপায়

dুত পদেkপ +নওয়া (Early Intervention)

pিতবnকতা (Barriers)
�সবা পাওয়া িকংবা অ�গিতর পেথ �য িবষয়�েলা বাধার সৃ�

এক� িশ�র জীবেন �িতব�ীে�র �ভাব কমােনা এবং তার
জীবনযা�ার মান উ�য়েনর জন� �শশেব িকংবা �িতব�ী�

কের। এ� হেত পাের �কােনা শারীিরক িকংবা সামািজক

শনা� করার পরপরই সহায়তা �দান করা

�িতব�কতা (�যমন কারও মেনাভাব, ভাষা ইত�ািদ)

�যাগ� (এন িড আই এস এর জন4) [Eligible

সkমতা গেড় �তালা (Capacity Building)

(for the NDIS)]

�য সহায়তা একজন অংশ�হণকারীেক তার আ�িনভ�রশীলতা

এন িড আই এস এ অংশ �নওয়ার জন� �যাগ� হওয়া

এবং দ�তা গেড় ত�লেত স�ম কের �তােল, �যমন িন�দ��

আনুNািনক সহায়তা (Formal Supports)

�কােনা সুেযাগ সুিবধা পাওয়া

সহায়তা (এন িড আই এস পিরকlনার
আওতায়) [Capital Support (in NDIS plan)]
�কােনা িবিনেয়াগ, �যমন সহায়ক �য� ি�, সর�াম এবং বািড় ও
গাড়ীেত পিরবত� ন, বড় ধরেণর �কােনা ব�েয়র জন� অেথ� র
�যাগান �দওয়া

2

�কােনা ব�ি� িকংবা পিরেষবা �দানকারী �িত�ান �যমন
িফিজওেথরািপ কত��ক অেথ� র িবিনমেয় �দ� �সবা

অনুদানকOত সহায়তা (Funded Supports)
�যসকল সহায়তার জন� অথ� ব�য় করেত হয় এবং �য অথ� এন
িড আই এস পিরেশাধ কের

লk4 (Goal)

িনেজ িনেজ ও এন িড আই এস কত��ক আপনার অনুদােনর

কাি�ত িকংবা স�াব� �য ফল অজ�েনর জন� একজন ব�ি�
মেন মেন ভােব ও পিরক�না কের এবং তা অজ�েনর জন�
�িত��িতব� হয়। �যমন এক� ল�� হেত পাের �কােনা
��া��ং �ােব �যাগ �দওয়া িকংবা নত�ন �কােনা দ�তা �শখা

সংযুিk (Inclusion)

�িত�ান িনেয়াগ করা

ন4াশনাল িডসএিবিলিট ইনসু4েরn
এেজিn (National Disability Insurance
Agency)

কমু�িন�র একজন সদস� িহেসেব গৃহীত হওয়া

ব4িk িবেশেষর জন4 অনুদান (Individualised
Funding)

এন িড আই এ হে� এন িড আই এস পিরচালনাকারী এক�
�িত�ান। এই �িত�ান �িতব�ী ব�ি�েদরেক তােদর ল��
অজ�েন এবং �দনি�ন জীবনযাপেনর ��ে� সহায়তা
�দান কের।

এন িড আই এস এর মাধ�েম �কােনা �িতব�ী ব�ি�েক অথ�
সহায়তা করা

অনানুNািনক সহায়তা (Informal Supports)
পিরবার িকংবা পিরচয�াকারী ব��বা�ব কত��ক �দ� �যেকােনা

িবনামূেল�র �সবা

তথ4, সমnয় এবং সkমতা গেড় �তালা ILC
(Information, Linkages and Capacity
Building ILC)
এর উে�শ� হল কমু�িন�, �িতব�ী ব�ি� এবং তােদর
পিরবার ও পিরচয�াকারীেদর স�মতা গেড় �তালা

আজীবন সহায়তা (Lifelong support)
বত� মান ও ভিবষ�েত �য সহায়তার �েয়াজন হেব

sানীয় সমnয়কারী (এল এ িস)
[Local Area Co-ordinator (LAC)]
�ানীয় সম�য়কারী এন িড আই এস পিরক�না �তিরেত
সহেযািগতা কের, কমু�িন�র স�মতা ও সেচতনতা গেড়
�তালার জন� কায��ম পিরচালনা কের, এবং �েয়াজনমত
অংশ�হণকারীর জন� সহায়তা খ� ঁেজ �বর করা এবং তার
সম�েয়র ��ে� সহেযািগতা কের।

pচিলত সহায়তা

িহেসব রাখা িকংবা এর জন� �কােনা পিরেষবা �দানকারী

(Mainstream Supports)

�যসকল পিরেষবা �কবল �িতব�ী ব�ি� নয়, বরং িবিভ�
ধরেণর �লাকেদর সহায়তা �দান কের �যমন িশ�া, অথ�
সহায়তা, আবাসন, কম�সং�ান, গণ পিরবহন িকংবা �া��েসবা

অনুদান ব4বsাপনা (Management

এন িড আই এ এেজিn কতCৃক িনয়িntত
(NDIA Agency Managed)
এন িড আই এ যখন আপনার এন িড আই এস এর
আওতাধীন সহায়তা তহিবল িনয়Tণ কের

ন4াশনাল িডসএিবিলিট ইনিসওেরn িsম
(এন িড আই এস) [National Disability
Insurance Scheme (NDIS)]
ন�াশনাল িডসএিবিল� ইনিসওের� ি�ম �িতব�ী
অে�িলয়ান, তােদর পিরবার এবং পিরচয�াকারীেদর জন�
সহায়তা �দােনর এক� নত�ন প�িত

অংশgহণকারী (Participant)
একজন �িতব�ী ব�ি� যার এক� এন িড আই এস
পিরক�না রেয়েছ

অংশgহণকারীর পিরকlনা (Participant Plan)
অংশ�হণকারীর সুিন�দ�� �েয়াজন অনুযায়ী �তির করা এক�
�তT পিরক�না যার উে�শ� হল িনজ� পছ� এবং
আ�িনভ�রশীলতােক আরও বািড়েয় �দওয়া

�ায়ী ও উে�খেযাগ� (Permanent &
Significant)

�য �িতব�ী� একজন ব�ি�র বািক জীবন ধের িবদ�মান
থাকেব এবং যার কারেণ ঐ ব�ি� কারও সহেযািগতা ছাড়া তার
�দনি�ন কাজকম� করেত পারেব না।

ব4িk +কিndক ব4বsা (Person Centred
Approach)

of Funding)

একজন ব�ি�েক তার িনেজর চািহদামািফক পিরচয�ার িভি�েত

�েয়াজনীয় সহায়তা ও পিরেষবার জন� আপিন কীভােব অথ�

িস�া� �হেণর �কDিব�ু েত রাখা

�দান করেছন তার িহেসব রাখা। এর মেধ� কেয়ক� প�িত হল
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পিরকlনা ব4বsাপনা (Plan Management)

সহায়তা (Support)

যখন এন িড আই এ কত��ক িনবি�ত �কােনা ব�ি� িকংবা

�য সহেযািগতা একজন অংশ�হণকারীেক তার ল��, উে�শ�

সং�া আপনার এন িড আই এস পিরক�নার আওতায়

এবং আকাKা পূরেণ, এবং তােদর সামািজক ও অথ� ৈনিতক

সহায়তা তহিবল�েলার িহেসব রাখার ��ে� আপনােক

অংশ�হণেক স�ম করেত কায��ম পিরচালনায় সহায়তা কের

সহেযািগতা কের

পিরকlনা Zতিরর জন4 িমিটং
(Planning Meeting)
এক� আেলাচনা সভা �যখােন একজন পিরক�নাকারী,

সহায়তা সমnয়কারী (Support Co-ordination)
এক� িনবি�ত পিরেষবা যা অংশ�হণকারীেদর সহায়তা খ� ঁেজ
�বর করা এবং তার ব�ব�াপনায় সহায়তা কের

অংশ�হণকারী এবং তঁ ােক সহায়তা �দানকারী অন� �যেকােনা

সহায়তা পিরকlনা (Support Plan)

ব�ি� এক� ব�ি�গত সহায়তা পিরক�না �তির করেত তার

একজন ব�ি�র জীবেনর �িত� ��ে�র জন� �তির করা

সােথ এক হেয় কাজ কের

এক� পিরক�না। এই পিরক�না� �িতব�ী ব�ি�, তার

য� ি�স�ত ও �েয়াজনীয় (Reasonable &
Necessary)

সহায়তা হেত হেব অংশ�হণকারীর �িতব�ীে�র সােথ সংি��;
তােত এমন �কােনা �দনি�ন জীবনযা�ার ব�য় য� � থাকেব না
যা অংশ�হণকারীর �িতব�ী� সহায়তা চািহদা�েলার সােথ
স��ক�ত নয়; অেথ� র িবিনমেয় �ক�ত �সবা িমলেব; হেত হেব

অিভভাবক/পিরচয�াকারী, কম�চারী ও �পশাজীবীর সােথ
আেলাচনা কের �তির করা হয়।

তOতীয় পk কতCৃক পিরচািলত (Third Party
Managed)
এন িড আই এ এর সােথ িনবি�ত �কােনা ব�ি� িকংবা সং�া
যারা আপনার এন িড আই এস পিরক�নার আওতায় �দ�

অংশ�হণকারীর জন� স�াব� উপকারী ও কায�করী, এবং তার

সহায়তা তহিবেলর িহেসব রাখেত আপনােক সহায়তা কের

পিরবার, পিরচয�াকারী, �নটওয়াক�, এবং কমু�িন� �ারা �দ�

পিরবৃিt (Transition)

অ�ািত�ািনক সহায়তা�েলােকও তা িবেবচনায় রাখেব।

+রফােরল (Referral)
অন� �কােনা পিরেষবা স�েক� আপনােক �দওয়া তথ� িকংবা

আপনার জীবেনর �কােনা এক� সময় যখন আপিন এক�
�ান, কম�সূচী িকংবা পিরেষবা �থেক অন� এক�েত
�ানা�িরত হে�ন

আপনােক সহায়তা করেত পারেব এমন �কােনা পিরেষবায়
পাঠােনা

িনবিnত পিরেষবা pদানকারী (Registered

Service Provider)

�িতব�ীেদর সহায়তা �দানকারী এক� �িত�ান যা িশ�াগত
�যাগ�তা, অনুেমাদন, অিভ�তা এবং অনুেমািদত
সহায়তা�েলা �দােনর ��ে� তােদর স�মতার আবশ�কতা
সহ �য আইেনর আওতায় �স�েলা �দান করা হেব তার
মানদ��েলা পূরণ কেরেছ

�যাগােযাগ
02 9569 1288

s িনয়িntত (Self-Managed)
�যখােন অনুদান ও সহায়তা�েলা অংশ�হণকারী ব�ি� ও তার
পিরবােরর �ারা িনয়িTত হেব

পিরেষবা pদানকারী (Service Provider)
�কােনা ব�ি� িকংবা সং�া যারা একজন অংশ�হণকারীেক
সহায়তা �দান কের অথবা �কােনা পণ� সরবরাহ কের

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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