Bengali/ বাাংলা
তথ্য বিিরণী ২ । ন্যাশন্াল বিসএবিবলটি ইন্স্যযররন্স্ স্কীম িলরত বি বিাঝারন্া হয়?
বববিন্ন িাষািাষী এবাং সাংস্কৃবির অন্তর্ভক্ত
ু সম্প্রদায়ের জয়যে আম্পায়রা এয়ভায়েবস (AMPARO Advocacy)
িতত ি
ু ন্যাশন্াল বিসএবিবলটি ইন্স্যযররন্স্ স্কীরমর িযাপারর এই অযূবদি িথ্ে বববরণীটি প্রোবিি হয়েয়ে।
ন্যাশন্াল বিসএবিবলটি ইন্স্যযররন্স্ স্কীমরি এন্বিআইএস (NDIS) বলা হয়ে থায়ে এবং এটি অক্ষম/ ববেলাঙ্গ
ব্যক্তিদের তায়ের চাবহো অনুযােী সেবা প্রোদের অবিনব এেটি পন্থা। সেব্াটি বব্োমূদযয পাওয়া যাদব্ এব্ং সেব্ার
ধরে অদেবযয়ার েব্ত্র
ব একই রকম হদব্। ২০১৯ োয োগাে এটি েমগ্র সেদে এব্ং ২০১৬ োদয কুইন্সযযাদে চাযু
হদব্। অক্ষম/ বব্কযাঙ্গদের মদধয যারা এই সেব্া প্রক্তিয়ার অধীদে এনবিআইএে (NDIS) হয়ত সেব্া গ্রহে করদব্,
তাদেরদক পাটিব বেদপন্ট ( Participant) ব্যা হদব্।

বযবাবিি
ব
হওোর য াগ্েিা
এনবিআইএে (NDIS) অয়েবলোয়ত বেবাে করদেে এমে অক্ষম/ববেলাঙ্গ ব্যক্তিদের জনয এবং •
এনবিআইএে (NDIS) এর োয়থ প্রথম োক্ষায়তর েমে যায়ের বেে ৬৫ বছয়রর সচয়ে েম।
•
অদেবযয়ার োগবরক ব্া স্থায়ী ব্াবেন্দা ব্া বেউক্তিদযদের োগবরক বযবে বব্দেষ বব্ভাদগর েুরবক্ষত বভো ব্হে
করদেে।
•
এমে সকােও অক্ষমতা / বব্কযাঙ্গতা যা সেদর উঠার মদতা েয়, ‘িীব্েকায স্থায়ী হয়’ এব্ং দেেক্তন্দে
কমকাদে
ব
অংেগ্রহদের ক্ষমতাদক এটি প্রভাবব্ত কদর।
যারা এই সেবা প্রক্রিোর জনয উপযুক্ত বয়ল ববয়ববচত হয়বে না এনবিআইএে (NDIS) তায়ের জনয অনযানয
উপয়যাগী সেবা েন্ধান েয়র েমন্বে েয়র বেয়ত পায়র।

যসবা বন্িাচন্
ু
এিং বন্য়ন্ত্ররন্র ক্ষমতা
অতীদত, বব্কযাঙ্গ/ অক্ষমতােম্পন্ন অদেদকই েমাি িীব্ে সেদক
বেদিদক বব্ক্তিন্ন মদে করদতে এব্ং সেব্ার ধরোবে বক রকদমর হদব্ তা
বেব্াচদের
ব
খুব্ই অল্প েুদযাগ বেয।
এনবিআইএে (NDIS) অংশগ্রহণোরী পাটিব বেদপন্টরা বক রকদমর সেব্া
পাদব্ে এব্ং বকভাদব্ পাদব্ে তা ব্াোই করার বেদ্ধান্ত বেদত পারদব্ে।
পবরবিি এবাং অপবরহা সিথ্
ব
যব
এনবিআইএে (NDIS) আপনার পবরবমত এবং অপবরহায েমথ
য
য়নর
য
জনয
খরচাবে বেয়ত পায়র। তার মায়ন সোনও বযক্রক্তর অক্ষমতার োয়থ েংবিষ্ট, েুস্থ
জীবন-যাপয়নর জনয অপবরহায, ব েমায়জর োযিয়ম
য
অংশগ্রহদে েহায়ক
এবং তায়ের লয়ক্ষয সপৌছায়ত প্রয়োজনীে েমথনয বেয়ত পায়র – এেব্ই পাদব্ে।
আপনার অক্ষমতা/ ববেলাঙ্গতার বযাপায়র েহােে এরেম প্রয়োজনীে েমস্ত
েহােতা আপবন এনবিআইএে (NDIS) এর পক্ষ সথয়ে পায়বন।
সম্প্রদারয়র সামাজিি এিং অথ্নন্বতি
ু
িীিরন্ অন্তর্ভজু ক্তর িরারন্ার
িন্য এন্বিআইএস (NDIS) সমথ্ন্ু বদরয় থ্ারি। এর ময়যয আয়ছ –
অেযদের োদে েম্পকব গদে তু যদত এব্ং অেুভব্ করদত – পবরব্ার এব্ং
ব্ন্ধুদের োদে একদত্র োকদত।
• কবমউবেটিদত অংেগ্রহণ এব্ং োমাক্তিক কাযিদম
ব
সযাগোে – বব্দোেে েংবিষ্ট কাযিমেমু
ব
হ।
• বব্েযাযদয় যাওয়া, পোশুো ব্া প্রবেক্ষণ সেওয়া – টিএএফই ( TAFE ব্া বব্ববব্েযাযদয় অধযয়ে করা।
• দেেক্তন্দে কাযাবে
ব – সযমে সকােও বেদ্ধান্ত সেয়া, বব্য পবরদোধ করা এব্ং েমেযা েমাধাে করা।
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•
•
•
•
•

সযাগাদযাগ – সযমে সযাগাদযাগ করদত পারা এব্ং অেযদক ব্ুঝদত পারা।
গবতেীযতা – সযমে গৃহস্থাবযর ভীতর আর কবমউবেটিদত স ারাবফরা করদত পারা, অেব্া এেব্ করদত
েহায়ক এরকম েরঞ্জমাবের আর েহায়তার োগায পাওয়া।
বেদির যত্নআবি এব্ং বব্দেষ স্বাস্থয সেব্ার প্রদয়ািে – সযমে সগােদয োহাযয, সপাোক পবরধাে এব্ং
খাব্ার খাওয়াদো।
ব্াোর কাি – সযমে খাব্াদরর প্রস্তুত করা এব্ং ব্ােী পবরস্কার করা।
কমেংস্থাে
ব
– সযমে কাি সখাোঁিা ব্া চাকবরদত টিদক োকা।

বে সমস্ত খরচাবদ এন্বিআইএস (NDIS) তহবিল হরত বদয়া হরি ন্া
এেবিআইএে (NDIS) তহবব্য হদত সকােও খরচাবে সেয়া হদব্ ো যা –
•
•
•
•

যা ঐ ব্যক্তির অক্ষমতার োদে েংবিষ্ট েয়।
প্রবতবেদের িীব্েযাত্রার খরচ যা বকো ঐ ব্যক্তির অক্ষমতার প্রদয়ািদের েহায়ক বহদেদব্ আব্েযক েয়।
সয েমস্ত খরচ অেয সকােও েংস্থা দ্বারা অোয়ে
ব
করা উবচত, সযমে – বেক্ষা, বচবকৎো ব্া হাউবেং
েংিান্ত।
সযখাদে পাটিব বেদপন্ট/অংেগ্রহণকারী ব্া অেযদের ক্ষবতর েম্ভাব্ো োদক।

বিশুয়দর অক্ষিিা/ববেলাঙ্গিা
এোোও এেবিআইএে (NDIS) একটি বেশুর অক্ষমতা/ বব্কযাঙ্গতার ব্যাপাদর
প্রােবমক েমেদে
ব সপদত োহাযয করদত পাদর। প্রারবম্ভক েমেেব আপোর েন্তাে
আর পবরব্াদরর অক্ষমতা/ বব্কযাঙ্গতার েী দময়ােী
ব
প্রভাব্ কমাদত োহাযয
করদত পাদর। এেবিআইএে (NDIS) এদক “প্রােবমক হস্তদক্ষপ”/“Early
intervention” ব্দয।
পূব-পবরেল্পযা
ব
মােুষ তাদের িীব্েদক বকভাদব্ পবরচাযো করদত চায় এব্ং সে অেুযায়ী বক রকদমর োহাদযযর েরকার পরদত
পাদর তা বেদয় এখে সেদকই বচন্তা ভাব্ো শুরু করদত পাদর। ভবব্ষযদত আপোর প্রদয়ািে সমিাদত এব্ং িীব্দের
যক্ষয পূরণ করদত বক রকম েমেদের
ব
েরকার তা বেদয় সভদব্ সেখদত পাদরে।
আপবয য াগ্ে বেযা িা বেিায়ব জাযয়বয
এেবিআইএে (NDIS) এর বেম্নবযবখত ওদয়ব্োইদি এেবিআইএে সচকবযদে পূরদণর মাধযদম আপবে
এেবিআইএে (NDIS) এর োহাযয পাওয়ার সযাগয বকো িােদত পারদব্ে। http://www.ndis.gov.au/ndis-accesschecklist
আপোর অক্ষমতা/বব্কযাঙ্গতার েমেদের
ব
ব্যাপাদর বেদ্ধাদন্ত উপেীত হওয়ার িেয আপোর প্রদয়ািদের ব্যাপাদর
এেবিআইএে (NDIS) এর োো তদেযর প্রদয়ািে হদব্। আপোদক হয়দতা সকােও ফম পূ
ব রণ করদত ব্যা হদত
পাদর অেব্া সফাদে অেয কাদরা োদে কো ব্যার মাধযদম আপোর অক্ষমতা/ বব্কযাঙ্গতার ব্যাপাদর তেয চাওয়া
হদত পাদর। আপোর ব্য়ে এব্ং োগবরকত্ব ব্া অদেবযয়াদত ব্েব্াদের ব্যাপাদর তেয চাইদব্। সযেব্ েস্তাদব্ি ব্া
তেযাবের প্রদয়ািে ( দযমে- অক্ষমতা/ বব্কযাঙ্গতার প্রমাোবে, সরবেদিক্তন্স , ব্য়ে ইতযাবে েব্ই এেবিআইএে এর
ওদয়ব্োইদি পাওয়া যাদব্।
বিবিায়য বদ আপযার অক্ষিিা/ববেলাঙ্গিার জযে সিথ্যব পায়েয এরেি হয়ে থ্ায়ে, সেব্াপ্রোেকাবর
প্রবতষ্ঠােটি তার প্রদয়ািেীয় পবরদষব্ার ব্যাপাদর এেবিআইএে ( NDIS সক অব্বহত করদত পাদর।
বিবিায়য বদ আপযার অক্ষিিা/ববেলাঙ্গিার জযে যোযও সিথ্যব যা যপয়ে থ্ায়েয, সেদক্ষদত্র
এেবিআইএে ( NDIS সক আপোর প্রদয়ািদের ব্যাপাদর অব্বহত করদত হদব্। এেবিআইএে ( NDIS আপোর
এযাকাদত আেদয সযাগাদযাগ করদত পাদরে। তারা কখে আপোর এযাকাদত আেদব্ তা অেুেন্ধাদের িেয
www.ndis.gov.au ওদয়ব্োইদি সখাোঁি করুে।
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এযবিআইএস ( NDIS এর সায়থ্ োজ েরা
আপোর তেযাবে েংগ্রদহর পদর এেবিআইএে ( NDIS আপোর োদে সযাগাদযাগ করদব্ এব্ং তারা োহাযয
প্রোে করদত পারদব্ বকো তা িাবেদয় বেদব্। যবে এেবিআইএে ( NDIS সেদক আপবে েহায়তা সপদত পাদরে,
আপোর চাবহো এব্ং যক্ষয সব্াঝার িেয তারা আপোর োদে কো ব্যদব্, ব্তবমাদে আপোর বক রকম েহায়তা
আদে আর তারা বক রকম েমেেব করদত পারদব্ তা িাোদব্। আপোর প্রেম পবরকল্পোটি এেবিআইএে
(NDIS আপোর োদে বমদয একদত্র করদব্।
এই পবরকল্পোটির প্রস্তুবতদত োহাযয করার িেয আপবে অেযােয ব্যক্তিদেরদক আমন্ত্রে করদত পাদরে এব্ং
কদোপকেদের িেয েরকার হদয আপবে একিে সোভাষী ব্া সয সকােও বকেু অেুব্াে কদর সেওয়ার িেয
ব্যদত পাদরে।

অক্ষি/ ববেলাঙ্গ বেক্তি ও িায়দর পবরবার
এেবিআইএে ( NDIS এর পবরকল্পোর েময় সকােও অক্ষম/ বব্কযাঙ্গ ব্যক্তির চাবহো, পেন্দ এব্ং বেদ্ধান্তদক
সকন্দ্র কদরই করা হদয় োদক, বকন্তু পবরব্ারব্দগরব ভুবমকাও এখাদে মুখয।
এেবিআইএে ( NDIS এর পবরকল্পোর প্রাাাদয অক্ষম/ বব্কযাঙ্গ ব্যক্তি তার পবরব্াদরর ব্া েমেেকারী
ব
কাউদক
আমন্ত্রে করদত পারদব্ে। চযমাে েমেেব সেয়ার িেয এই ব্যাপাদর পবরব্ারদক বকভাদব্ োহাযয করা সযদত পাদর
এেবিআইএে ( NDIS তা বচন্তা কদর সেখদব্ এব্ং আপোর পবরকল্পো করার েময় পবরব্াদরর ভুবমকা ব্ুঝদত
সচষ্টা করদব্, এর মদধয আদে – বক রকদমর েহায়তা তারা করদব্, তাদের অেযােয োবয়ত্বগুবয, এব্ং তাদের
িীব্দের বেিস্ব যক্ষযগুবয। এেবিআইএে ( NDIS ও এিা সব্াদঝ সয অক্ষম/ বব্কযাঙ্গ ব্যক্তিরা তাদের পবরব্াদরর
েুবচবন্তত মতামদতর োহাযয চাইদত পাদর, এব্ং তারাও বেিস্ব মতামত, জ্ঞাে আর অবভজ্ঞতার মূযয বেদব্।

বদ আপযার এেজয যদািাষীর দরোর পয়র
সকােও বকেু বব্স্তাবরত িােদত ব্া ক্তিজ্ঞাো করদত যবে আপোর সোভাষীর প্রদয়ািে পদর, TIS
এ কয করদব্ে 131 450 সত আর এেবিআইএে (NDIS এর োদে 1800 800 110 েংদযাগ
কদর বেদত ব্যদব্ে।
বব্স্তাবরত িাোর িেয www.ndis.gov.au ওয়েবোইয়ি সখাোঁি করুে।
.

আম্পাদরা এদভাদকবে (AMPARO Advocacy Inc) কতৃক
ব এই তথযগুয়লা প্রোবেত হদয়দে।
তেযেমূদহর প্রকােকাদয অতযন্ত যত্নেহকাদর এর েটঠকতা বেশ্চদয়র সচষ্টা করা হদয়দে, ব্বণতব তেযেমূহ োধারণ বেকবেদেবেো
সেওয়ার িেয প্রস্তুত করা হদয়দে মাত্র, বকন্তু তেযগুদযা যোযে, হাযোগাে ব্া েম্পূণ োও
ব
হদত পাদর। ব্যক্তিগত পৃেক পবরবস্থবতর
ব্যাপাদর পরামে ব্াঞ্ছেীয়।
ব
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