
 Disability Services 
)خدمات ناتوانی(

 NDIS خدمات

 کارمندان پشتیبان 
با آگاهی فرهنگی

خدمات 
کارگزاری 

خدمات 
استخدامی 
ناتوانی 

مددکاران 
دوزبانی 

پیوند با فرهنگ ها. ساختن جامعه.

Farsi | فارسى



 چرا باید خدمات 
 SydWest Multicultural

Services )خدمات چند فرهنگی 
سید وست( را انتخاب کرد؟ 

افراد ما به زبان های متعددی صحبت 
می کنند و می توانند شما را در زندگی 

مستقل روزمره حمایت نمایند تا به 
هدف هایی که دارید نائل شوید. ما با 

همکاری شما اطمینان حاصل می کنیم 
که خدمات حمایتی دریافتی تان را کنترل 

و انتخاب نمایید. ما به شما کمک می 
کنیم تا مهارت های مورد نیاز برای انجام 
کارهای بیشتری برای خودتان را به دست 

آورده و در جامعه سهم داشته باشید. 

)NDIS خدمات( NDIS Services
SydWest Multicultural Services )خدمات 

چند فرهنگی سید وست( یک ارائه کننده خدمات 
NDIS ثبت شده در NDIS است و از جوامع غیر 
انگلیسی زبان پشتیبانی می نماید تا بتوانند به 
خدمات پشتیبانی NDIS مورد نیازشان دست 

یابند. لطفا با کارمندان مجرب و دو زبانه ما برای 
همه ی نیازهای حمایتی NDIS تان تماس بگیرید.

این خدمات عبارتند از
هماهنگی در حمایت	 
 خدمات انعطاف پذیر، طراحی شده و خاص هر 	 

فرد، در خانه
 دستیابی به نهادهای اجتماعی، تفریحات و 	 

پشتیبانی های اجتماعی
فعالیت های گروه بنیاد	 
خدمات حمایت شده برای زندگی مستقل.	 

ما با افراد و گروه های اجتماعی کار می 
کنیم و باسایرین هم همکاری داریم 

تا همدلی و پیوستگی اجتماعی را در 
جامعه ارتقاء داده و در این منطقه 

ظرفیت اجتماعی ایجاد نماییم.

SydWest Multicultural Services یک سازمان اجتماعی 
پیشرو می باشد. منشور خدمتی ما حکم می کند که سهمی 
در ظرفیت سازی جوامع متنوع مان داشته باشیم. ما با ارائه 

ی خدمات مستقیم و مشتری محور، منتهای کوشش 
خود را صرف قدرت بخشیدن به افراد از همه 
فرهنگ ها می کنیم. تمرکز ما بر آسیب پذیر 

ها و بر نیازمندترین ها در طول دوران 
زندگی شان می باشد.



چگونگی کمک DES به شما
 تطبیق شغلی کارهای مناسب که در ظرفیت 	 

کاری شما بگنجد
کمک برای درخواست های کار	 
کمک در تدوین خالصه ی مشخصات )رزومه(	 
 طراحی خدمت به طوری که با اولویت های شما 	 

جور باشد
یافتن کارفرما در بازار کار	 
بر طرف کردن موانع استخدامی	 
پشتیبانی یارانه ای دستمزد	 
 تربیت و کارآموزی برای حمایت از شما در 	 

استخدام شدن
  حمایت در محل کار تا زمانی که مورد نیاز 	 

شما باشد.

Disability Employment Services )خدمات 
استخدامی ناتوانی( )DES( یک خدمت استخدامی 

دولتی استرالیا است که به افراد دارای ناتوانی، 
مجروح یا مریض کمک می نماید تا کاری را پیدا 

کرده و نگه دارند.

DES یک خدمت رایگان است و به افراد دارای 
ناتوانی، مجروح و مریض برای یافتن و نگهداری 

شغل کمک می نماید.

 Community
 Connections Program

)برنامه ی پیوندهای اجتماعی( 
 چگونه 

 Community Connections Program
)برنامه ی پیوندهای اجتماعی( می تواند 

به شما کمک نماید؟

 مساعدت به افراد دارای ناتوانی تا به حمایت 	 
های محلی که NDIS از آن ها حمایت مالی نمی 

کند دست یابند
 کمک به برقراری پیوند افراد دارای ناتوانی با 	 

خدمات و فعالیت های معمول در جامعه
 کمک به مراجعین در یافتن اطالعات ذیربط و 	 

روزآمد برای اینکه بتوانند گزینه های آگاهانه ای 
داشته باشند

 کمک به مراجعین در پیوند با حمایت ها، و ایجاد 	 
مهارت ها و ظرفیت در جامعه ی خودشان

 توانمند سازی افراد دارای ناتوانی 	 
 برای هرگونه ارجاع: 

 intake.ilc@sydwestms.org.au

افراد ما به زبان شما صحبت می کنند و 
می توانند شما را در زندگی روزمره، برای 
زندگی مستقل و نیل به اهداف زندگی 

کمک نمایند.

 Disability 
 Employment Services

)خدمات استخدامی ناتوانی( 

ارزش ها
گرایی عالی  همکاری،  پاسخگویی، 



 NDIS Brokerage Services 
)NDIS خدمات کارگزاری برای(

ما برای کمک به ارائه کنندگان خدمات در دستیابی به مراقبت همراه با آگاهی فرهنگی از 
مشتریان آنان چه در خانه و چه در بیرون از خانه خدمات کارگزاری فراهم می کنیم.

تیم ما با آگاهی فرهنگی، به 
زبان های متعددی صحبت 
می کنند و فرهنگ شما را 

درک می نمایند.

 SydWest Multicultural
Services )خدمات چند 

فرهنگی سید وست( یک ارئه 
 NDIS کننده ی رسمی خدمات

است که پشتیبانی با کیفیت 
در اختیار افراد دارای ناتوانی، 

خانواده ها و مراقبین آنان قرار 
می دهد. 

info@sydwestms.org.au  www.sydwestms.org.au

با ما تماس بگیرید
 Blacktown Office

 )دفتر بلک تاون(
Level 2 

 125 Main Street 
 Blacktown NSW 2148 

 تلفن: 6633 9621 02 
نمابر: 5625 9831 02

 Rouse Hill Office 
 )دفتر راوس هیل( 

Vinegar Hill Community Centre 
 Ground Floor 

29 Main Street 
Rouse Hill NSW 2155 
تلفن: 6633 9621 02 

 Mt Druitt Office 
 )دفتر مانت درویت(

Shop 3 
 6-10 Mount Street 

 Mt Druitt NSW 2770 
 تلفن: 0455 9625 02 
نمابر: 0322 9625 02

 Penrith Office 
 )دفتر پنریت(

 Community Connection 
Building, Suite 113 

 114-116 Henry Street 
Penrith NSW 2750 

تلفن: 6633 9621 02

ما را پیدا کنید

اسپانیولی	 
انگلیسی	 
اوکرائینی	 
ایتالیایی	 
بسنیایی	 
 پنجابی	 
ترکی	 
تگالوگ*	 
تمیل	 
چک	 
چینی کانتونی	 
چینی ماندارین	 
دینکا	 
روسی	 

شونا	 
صربی	 
عربی	 
فارسی و دری	 
فرانسوی	 
کره ای	 
کرواسیایی	 
لهستانی	 
مادی	 
مالتی	 
مقدونیه ای	 
هندی	 
یونانی	 

*و تعداد کمی از لهجه های فیلی پینی

پیوند با فرهنگ ها. ساختن جامعه.


