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NDIS Services (NDIS ்ேவைகள்)
SydWest Multicultural Services என்பது NDIS (தேசிய 
ஊனமுறதறோர் கோப்பீட்டுத் ேிட்்டம்) -இல் ்பேிவு சசயயப்்பட்்ட 
தசவை ைழங்குநரோகும். அத்து்டன NDIS தசவைகவை 
அணுக CALD (கலோசசோர மறறும் சமோழியியல் ரீேியோக 
தைறு்பட்்ட) சமூகங்களுக்கு உேவுகிறது. உங்கைது 
அவனத்து NDIS உேைித் தேவைகளுக்கும் எங்கைது 
அனு்பைம் ைோய்நே, இருசமோழியில் த்பசக்கூடிய 
ஊழியர்கவைத் சேோ்டர்பு சகோளைவும். 

சேமைகளில் பினைருபமை அடங்கும்:

•  ஆேரவு ஒருங்கிவைப்பு

•  இைக்கமோன, ேனித்ேனவமயோன, வீட்டுக்குள 
ைழங்கப்்படும் தசவைகள

•  சமூகத்வே அணுகல், ச்போழுதுத்போக்கு மறறும் சமூக 
ஆேரவுகள

•  குழு அடிப்்பவ்டயிலோன ந்டைடிக்வககள

•  சுயோதீனமோக ைோழ ஆேரைைிக்கும் தசவைகள.

SydWest Multicultural Services – 
ஐ ஏன சதர்ந்தடுகக சைண்டும்? 

எங்கைது ்பைியோைர்கள உங்கள 
சமோழிவயப் த்பசுைோர்கள. அத்து்டன 
உங்கள அனறோ்ட ைோழக்வகயில் நீங்கள 
சுே்நேிரமோக ைோழைேறகும், உங்கள 
ைோழக்வகயின இலட்சியங்கவை 
அவ்டைேறகும் அைர்கைோல் உங்களுக்கு 
உேைி சசயய முடியும். நீங்கள ச்பறுகினற 
ஆேரவு உங்கள கட்டுப்்போட்டிலும், உங்கள 
ைிருப்்பத்ேின த்பரிலும் இருப்்பவே 
உறுேி சசயயும் ைவகயில் நோங்கள 
உங்களு்டன ்பைியோறறுகிதறோம். 
நீங்கள உங்களுக்கோக அேிகமோன 
கோரியங்கவைச சசயைேறகும், 
சமூகத்ேில் ஒரு ்பங்கோக இருப்்பேறகும் 
தேவையோன ேிறனகவைப் ச்பற நோங்கள 
உேவுகிதறோம்.

்பிரோ்நேியத்ேில் சமூக நல்லிைக்கத்வேயும், 
ஒருங்கிவைப்வ்பயும் தமம்்படுத்துைேறகும், 
சமூகத் ேிறவனக் கட்்டவமக்கவும் நோங்கள 
ேனிந்பர்கள மறறும் சமூகக் குழுக்களு்டன 
தைவல சசயைது்டன, மறறைர்களு்டனும் 
தசர்்நதுவழக்கினதறோம். 

SydWest Multicultural Services என்பது ஒரு முனனைி சமூக 
அவமப்்போகும். ்பலைவகயோய தைறு்பட்்ட சமுேோயத்ேினரின சமூகத் 
ேிறவன கட்்டவமப்்பேில் ்பங்கைிப்்பதே எங்கள குறிக்தகோள. 
ேனிந்பவர வமயமோகக் சகோண்ட தநரடிச தசவைகவை 
ைழங்குைேன மூலம் அவனத்து கலோசசோரங்கைின 
ேனிந்பர்கவையும் ஆளுவமப்்படுத்ே நோங்கள முயறசி 
சசயகிதறோம். ்போேிப்புக்கு ஆைோகக்கூடியைர்கள 
மறறும் ேங்களுவ்டய ைோழக்வகப் ்போவேயில் 
அேிகமோக தேவை உளைைர்கள  
மீது நோங்கள கைனம் 
சசலுத்துகிதறோம். 



DES உங்களுககு எவைாறு உதை 
முடியும்?

•  உங்கள தைவலத் ேிறனுக்கு ஏறற்படி தைவல 
உளைேோ எனப் ்பைிப்ச்போருத்ேம் ்போர்த்ேல்

•  தைவலக்கோன ைிணைப்்பங்கள எழுதுைேில் 
உேவுேல்

•  ேறகுறிப்புகள (resumes) ேயோரிப்்பேில் உேவுேல்

•  உங்கள ைிருப்்பங்களுக்கு ஏற்ப 
ைடிைவமக்கப்்பட்்ட தசவைகள

•  தைவல ேருதைோர்கைி்டம் ைிைரங்கவைக் 
சகோணடுத்போயச தசர்த்ேல் 

•  தைவலைோயப்புக்கோன ேவ்டகவை நீக்குேல்

•  ஊேிய மோனியத்ேில் ஆேரைைித்ேல்

•  ்பயிறசி மறறும் தைவல அனு்பைம் 
த்போனறைறவற ைழங்கி, தைவல ைோயப்பு 
கிவ்டப்்பேில் உங்களுக்கு உேைிபுரிேல்

•  உங்களுக்குத் தேவைப்்படும் ைவர ்பைிபுரியும் 
இ்டத்ேில் ஆேரவை ைழங்குேல்

Disability Employment Services (DES, ஊனமுறதறோர் 
தைவலைோயப்புச தசவைகள) என்பது 
ஆஸேிதரலிய அரசின தைவலைோயப்புச 
தசவையோகும். இது ஊனமுளை, கோயமுறற 
அல்லது உ்டல் நலமில்லோே மக்களுக்கு தைவல 
தேடிக் சகோடுத்து, அேில் நிவலத்ேிருக்க 
உேவுகிறது.

DES என்பது ஊனமுளை, கோயமுறற அல்லது 
உ்டல் நலமில்லோே மக்களுக்கு தைவல தேடிக் 
சகோடுத்து அேில் நிவலத்ேிருக்க உேவும் ஒரு 
இலைச தசவையோகும்.

Community Connections 
Program (ேமூக 
இவைப்புகள்  
நிகழச்ேசித் திட்டம்) 

ேமூக இமைப்புகள் நிகழ்சேசித் 
திடடைானது எவைாறு உங்களுககு 

உதை முடியும்?

•  உளளூர் சமூகங்களுக்குளதை NDIS 
நிேியுேைி அைிக்கோே ஆேரவுகவைக் 
கிவ்டக்கச சசயைேில் ஊனமுறதறோருக்கு 
உேைிபுரிேல்

•  ஊனமுறதறோவர முேனவமயோன 
தசவைகள மறறும் சசயல்்போடுகைில் 
இவைப்்பேில் உேைிபுரிேல்

•  ேகைலறி்நது சேரிவுகவைச சசயயும் 
ைவகயில் ்பங்தகற்போைர்களுக்குப் 
ச்போருத்ேமோன மறறும் புதுப்்பிக்கப்்பட்்ட 
ேகைல்கவைக் கண்டறிய உேைிபுரிேல்

•  ேங்கள சமூகங்களுக்குளதை 
்பங்தகற்போைர்கவை ஆேரவுகளு்டன 
இவைக்கவும், ேிறனகள மறறும் ஆறறவல 
உருைோக்கவும் உேைி புரிேல்

•  ஊனங்களு்டன ைோழகினறைர்க்கு 
அேிகோரமைித்ேல் 

அவனத்துப் ்பரி்நதுவரகளுக்கும்: 
intake.ilc@sydwestms.org.au 

எங்கைது ்பைியோைர்கள உங்கள 
சமோழிவயப் த்பசுைோர்கள. அத்து்டன 
உங்கள அனறோ்ட ைோழக்வகயில் நீங்கள 
சுே்நேிரமோக ைோழைேறகும், உங்கள 
ைோழக்வகயின இலட்சியங்கவை 
அவ்டைேறகும் அைர்கைோல் உங்களுக்கு 
உேைி சசயய முடியும்.

ைிழு�ியஙகள்
உததரைோதம், ஒததுவைப்பு, ்மனவம

Disability Employment 
Services (ஊனமுற்றோர் 
்ைவலைோய்ப்புச் 
்ேவைகள்)



NDIS Brokerage Services  
(NDIS தரகுச் ்ேவைகள்)
தசவை ைழங்குநர்கள ேங்கள ைோடிக்வகயோைர்களுக்கு வீட்டிலும், வீட்டுக்கு 
சைைியிலும் கலோசசோர ரீேியில் ேிறவமயோன ்பரோமரிப்வ்பப் ச்பறுைேில் உேைி்ட 
ேரகுச தசவைவய நோங்கள ைழங்குகிதறோம்.

எங்களது கலா்சோர ரீதியில் 
திறமையான குழுைினால் 
பல்சைறு ்ைாழிகமளப் 
சபேமுடியும். அத்துடன உங்கள் 
கலா்சோரத்மதயும் புரி்நது 
்காள்ளமுடியும்.

SydWest Multicultural Services 
என்பது ஒரு ்பேிவு சசயயப்்பட்்ட 
NDIS ைழங்குநரோகும். இது 
ஊனமுறதறோர், அைர்கைது 
குடும்்பங்கள மறறும் அைர்கைின 
்பரோமரிப்்போைர்களுக்குத் ேரமோன 
ஆேரவை ைழங்குகிறது. 

எங்களைத் த�ொடர்பு த்கொளை
பிளாக் டவுன் 
அலுவலகம்  
Level 2 
125 Main Street  
Blacktown NSW 2148  
த�ாலலபபசி:  
02 9621 6633  
த�ாலலநகல்:  
02 9831 5625

ர�ௌஸ் ஹில் 
அலுவலகம்
Vinegar Hill Community Centre 
Ground Floor  
29 Main Street 
Rouse Hill NSW 2155 
ர�ொலலபேசி:  
02 9621 6633 

மவுண்ட்ரூயிட் 
அலுவலகம் 
Shop 3 
6-10 Mount Street  
Mt Druitt NSW 2770  
த�ொலலபேசி:  
02 9625 0455  
த�ொலலநகல்:  
02 9625 0322

பென்ரித் 
அலுவலகம்
Community Connection  
Building, Suite 113 
114-116 Henry Street  
Penrith NSW 2750 
ப�ொலலபெசி:  
02 9621 6633

www.sydwestms.org.au  info@sydwestms.org.au
மு்நூலில் 
எங்வளக 
்ண்டறி்

• அரோ்பிக்
• ஆங்கிலம்
• இத்ேோலியன
• இ்நேி
• உக்தரனியன
• கோனத்டோனீஸ
• கிரீக்
• குதரோஷியன
• சகோரியன
• சசக்
• சசர்்பியன
• ்டகலோக்*
• ்டர்கிஷ்
• டிங்கோ

• ேமிழ
• ்பஞசோ்பி
• ்பிசரஞசு
•  ச்பர்ஷியன 

(ஃ்போர்ஸி/்டோரி)
• த்போலிஷ்
• த்போஸனியன
• மோசித்டோனியன
• மோடி
• மோண்டரின
• மோல்டிஸ
• ரஷியன
• ஸ்போனிஷ்
• தஷோனோ

* அத்து்டன சிறு எணைிக்வகயிலோன 
ஃ்பிலிப்்பிதனோ ைட்்டோர சமோழி 


