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 ्तपाईंको ््ानीय क्ेत्र समयोजक को हो (एलएसी/LAC)? 

््ानीय क्ेत्र समयोजक (एलएसी/LAC)

््ानीय क्ेत्र समयोजक (एलएसी/LAC) एक वयष्क्त हो जसले ्तपाईंलाई एनडीआईएस (NDIS) लिाय्त ्तपाईंको 
््ानीय क्ेत्रमा उपलब्ध अनय से्ाहरु उपभोि िन्य म�्त िर््य्।

यदर् ्तपाईंको एनडीआईएस (NDIS) आ्ेर्न 
््ीकृ्त भएमा, उयनहरुले ्तपाईंलाई आफनो पदहलो 
एनडीआईएस योजना सजृ्यना िन्य म�्त िनने्न।

  उयनहरुले ्तपाइँलाई प्रशनहरू सोधने्न ्र ्तपाईंको 
यो पषु्््तका पयन पढने्न।

  र यसबाट प्राप्त जानकारीको आ्धारमा उयनहरुले 
्तपाईंको NDIS योजना ्तयार पानन्े न। 

्तपाईको सक्ेस/LAC को समपक्य  व््रण:

नाम 

फोन नमबर

इ-मेल ठेिाना

काय्यलय ठेिाना

्तपाईंको ््ानीय क्ेत्र समयोजक (एलएसी/LAC) को हो? ्तपाईंलाई ्ाहा ्?
आफनो क्ेत्रमा असक्त वयष्क्त र उनको परर्ारलाई कुन एलएसी (LAC) ले सहयोि ि ््य
भनने पत्ो लिाउन को लागि ्तल दर्एको सलनक ष्कलक िरी आफनो घरको ठेिाना टाइप 
िनु्यहोस:्
https://www.ndis.gov.au/contact/locations

Phone

1800 960 595
 Phone

1800 931 543
Phone

1300 986 970
 



मेरो पुष्््तका

‘मेरो एनडीआईएस योजना पुष्््तका’ 
एनडीआईएस योजना र से्ा प्राप्त िन्य सफल 

भएका असक्त वयष्क्तहरूको लागि हो। यदर् ्तपाइँले 
एनडीआईएस योजना सफल भएको गचठी प्राप्त िनु्यभयो 
भने, ्तपाइँको ््ानीय के्त्र सयंोजक (एलएसी) ले योजना 
बठैकको लागि ्तपाइँ लाई समपक्य  िनु्यहुने्। यो पुष्््तकाले 
्तपाईं लाई योजना बठैकको लागि ्तयारी िन्य मदृ्त िर््य्। 
्तपाइँले आफनो बारेमा जानकारीहरू पया्यप्त रुपमा ्तयार 
िनु्यपनने हुन् ककनकी एलएसीले ्तपाईंलाई ्तपाईंको 
जी्न र ्तपाईंको असक्त्ता समबष्न्ध्त ्ेधरै 

प्रशनहरू सोधने्।

यो पषु्््तका 
्तपाईंले आफनो जी्न 

ब्त्यमान र भव्ट्यमा कसरी ष्ज�उन 
चाहनहुुन्, तयसको लागि ्तपाईलाई 
यनण्यय िन्य सष्जलो होस ्भनेर ्तयार 

िररएको हो।

यसले ्तपाइँको जी्नमा के महत््पूण्य ्, 
्तपाईलाई अदहले प्राप्त से्ाहरू र ्तपाईको 

सामरु्ाययक सहभागि्ताको बारेमा 
जानकारीहरू समा्ेश िर््य्।

'मेरो 
एनडीआईएस 

(NDIS) 
पुष्््तका’ के 

को लागि हो?

मलेै मेरो NDIS 
पुष्््तकालाई 
कसरी प्रयोि 
िनने?

मलेै 'मेरो एनडीआईएस 
(NDIS) पुष्््तका' ककन 

प्रयोि िनने?

मेरो 
NDIS पषु्््तकालाई भन्यको 

यनसमत् यनमन वयष्क्तहरूले मदृ्त िन्य 
सक्न:

 परर्ार / केयरर / समत्रहरू
 ््ानीय के्त्र समयोजक (LAC)
्ा यनमन सलखी्त सिंठनका NDIS  

को बारेमा जानकार  काय्यक्ता्यहरू बाट:
 सामरु्ाययक सिंठनहरू

 से्ा प्रर्ायकहरू 
्तपाईंले 'मेरो एनडीआईएस पुष्््तका' एकैचोदट पूरा िनु्य  
पर्दैन। ्तपाईंलाई आ्शयक परेमा, पय्  भव्ट्य पयन   
ज्ाफहरू परर््त्यन िन्य सकनहुुने्! यर्ी कुन ैप्रशन 
्तपाईंसिं समबष्न्ध्त ्ैनन ्भने, ्तपाईंले ्ती प्रशनहरू 

आ्शयक्ता अनुसार खाली ्ोडन 
सकन ुहुने्!






्तपाईंले एलएसी (LAC) सँिको योजना बैठकमा यो पुष्््तका यनष्शच्त रुपमा आफनो सा्थमा सलएर आउनु पनने हुन्  

‘मेरो एनडीआईएस 
(NDIS) पुष्््तका' ्तपाईं र 

्तपाईं ज््त ैअनय बयाष्क्तहरुलाई 
मदृ्त िन्यकालागि एउटा राम्ो सरुु्ा्त 
हो जनु ्तपाईंलाई अदहले र भव्ट्यमा 

आ्शयक पर््य्!

्तपाईको योजना बठैकको लागि ्तपाई जय्त 
्तयार िनु्यहुने् उवत्न ै  ्तपाईको नयाँ 

एनडीआईएस (NDIS) योजनाले 
्तपाईको आ्शयक्तालाई समेटन 

सक्!



5

   मेरो पुष्््तका



ष््टकरहरू
पटृ्ठ 23

पुन: प्रयोि योगय ष््टकरहरू

मेरो सहयोिी करियाकलाप

सहयोिी वयष्क्त

यस पुष्््तकाको प्ाडडको भािमा फोटो र ष््टकरहरू ्न ्जुन ्तपाईंले 
आफनो उत्रहरू ले�ने बेलामा प्रयोि िन्य सकनुहुने्। यदर् ्तपाईं आफनै 
भाषा पढन ्ा ले�न सकनुहुनन र अनय ्तररका बाट कुराकानी िन्य 
रुचाउँनुहुन् भने ्तपाईंको लागि यी फोटो ष््टकरको प्रयोि फलर्ायी 
हुनसक्। 

पुष्््तकामा राखखएको ष््टकरहरुलाई राम्री हेनु्यहोस।् प्रतयेक करियाकलापको 
लागि ष््टकरहरुको सा् ैपटृ्ठ नमबर पयन लेखखएको हुन्। 

ष््टकरहरू पुन:प्रयोि िन्य सकनुहुने् जसका लािी ्तपाईंले पटक- पटक 
टाँ्रै् यनकालरै् िन्य सकनुहुने्।

पुष्््तकाको पटृ्ठ ११ मा एउटा य््तो करियाकलाप ् जसको 
्तपाईलाई आफनो जी्नमा चादहने आ्शयक सहयोिहरु 
्ुटयाउँन म�्त िनने्। ्तपाईंले आफुलाई चादहने सहयोिहरु 
्रीपरी रहेको साना घेराहरूमा ले�न सकनुहुने् अ््ा 
पुष्््तकाको प्ाडडको भािमा राखखएको फोटो ्ा ष््टकरहरू 
प्रयोििरी तयो खाली घेराहरू भन्य सकनुहुने्। 

्तपाईले हालमा प्राप्त िर्दै आउनुभएको सहयोिहरुलाई 
पत्ो लिाउनु भएपय्, ्ती सहयोिहरु कवत्को मज़बू्त ्न ्
प्रतयेकलाई ्धका्य ्तानेर रे्खाऊन सकनुहुने्।

सब ैसहयोिहरु मजबू्त हँुर्ैँनन।् केदह सहयोिहरु:

 अयनयसम्त हून्न ्

 ्तना्पूण्य हून्न ्

 बबगे्का हून्न ्(जसका कारण ्तपाईको दर्नहू झिडा 
हुन्)

यो करियाकलापले ्तपाइँको जी्नमा चादहँने सहयोिहरुको 
समपूण्य व््रण ्ुटयाउन म�्त िनने्। यसले ्तपाईलाई 
जी्नमा कदहले ्ेधरै सहयोिका सा् ैपरर्ार, सा्ीभाई, 
ईट्ट-समत्र र समुर्ाय ् भनेर रे्खाउने् भने कदहले 
्तपाईलाई चादहने ्ेधरैजसो सहयोिहरु ्ैनन ्र ्ती 
सहयोिहरु ्तपाइँको लाष्ि अतया्शयक हँुर्ा एनडीआईएस 
(NDIS) योजनामा ्प सहयोिहरु अपररहाय्य ् भनने कुरा 
झलकाँउ्। 

एक सहयोिी वयष्क्तले ्तपाईलाई व्सभनन भूसमकामा यो करियाकलाप पूरा िन्य 
म�्त ि ््यन ्ज््त ैकदहले आफन ैपरर्ारजन भएर, समुर्ायको सर््यको रुपमा, 
्त कदहले से्ा प्रर्ायक ्ा समुर्ाय संिठनको रुपमा।
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मेरो बारे

मलेै बोलने भाषाहरू:.....................................................................................................................

म अगें्जी बोलन र बुझन सक्ु?  हो  होइन

मलाई र्ोभाष ेचादहन्?  हो  होइन

के ्तपाईंलाई सहयोि िनने कोही वययक्त हुनुहुन्, ज्ले 
्तपाईंको ््ा््थय आ्शयक्ता, जी्नको महत््पूण्य यनण्ययहरु 
सलन आर्ी कुराहरुमा मदृ्त िनु्यहुन्?

 हो  होइन

आफनो सहयोिी वययक्तको नाम लेख्नूहोस:्  ........................................................................

्तपाइँ आफनो योजना बैठकमा अरु कस-क्लाई सामेल ्
िराउन चाहानुहुन्? तय््तो बयक्ती जसलाई ्तपाईले व्श्ास 
िनु्यहुन्? 

परर्ार / दह्ैतसी समत्रहरु  

््त्यमान से्ा प्रर्ायकहरू   

अरु कोही व्श्ाष्सलो समत्र  

्हाँको नाम:  .............................................................................................................................................
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मेरो बारे 

के कुराले ्तपाईंलाई खुसी बनाउँ्? के कुराले ्तपाईंलाई हँसाउ्? 

्तपाईलाई के िन्य मन प ््य? ्तपाईं के कुरामा राम्ो हुनुहुन्?  ्तपाइलाई के िन्य रुगच ्?                    
ज््त ै-घोडा र्ौडाउँनु, फुटबल खेलन,ु फोटो खखचनु, नकसा बनाउँनु, बाजा बजाउँनु       

के कुराले ्तपाइँलाई यनरास बनाउँ् ्ा ररस ऊठ्? ्तपाईलाई के कुरा चाँही िाह्ो 
लाग्? ्तपाईले के-क््ता सम्या ्ा चुनौ्तीहरूको सामना िरररहनु भएको ्? 
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मेरो ष्जनर्िी

्तपाइँ कहाँ ब्नुहुन्?

्तपाईलाई घरमा के काम िन्य िाह्ो लाग्? 

्तपाईलाई घर ्ोडनु पर्ा्य र समरु्ायमा जाँर्ा, के कुरामा सम्या हुन्?

्तपाइँ कोसँि ब्नहुुन्?
एकल?ै आमा-बुबासँि? ्ोरा-्ोरी सँि?

हालको मेरो जी्न:
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मेरो ष्जनर्िी

्तपाई कहाँ ब्न चहाँनुहुन्? 
के अदहले बसेको ठाउमा ्तपाईं खुसी हुनुहुन्? के ्तपाईं अन्त ैक्त ैब्न 
चहाँनहुुन्?

्तपाई कोसँि ब्न चाहानुहुन्?
एकल?ै बुबा-आमा सिं? एक साझा-घरमा अनय मायनसहरु सिं? ्ा आफना बाल 
बचचाहरू सिं ब्नुहुन्?

५ बष्यमा म क््तो हुने:
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मेरो ््ा््थय ्त्ा समग् जी्न 

के ्तपाईंलाई आफनो रै्यनक कामहरू िन्य मदृ्त चादहन्?   

  चादहन्      चदहरै्न

उर्ाहरणका लागि: 

 मलाई यी रै्यनक काय्यहरूमा मदृ्त चादहन्: 

'मेरो ््ा््थय ष््टकरहरूलाई प्रयोि िर्दै ्तपाईंलाई रै्यनक 
रुपमा चदहने सहयोिहरू ्तल दर्एका बकसमा लेखु्नहोस।् ष््टकरहरू

पटृ्ठ 23

 खाना पकाउन 

 ककनमेल

 सस्यफाइ

 करेसाबररको काम

 घर बादहर यनष््कँर्ा

 नुहाउनु

 लुिा लिाउन

 अपोइनटमेनटमा जान

 समाष्जक काय्यरिममा जान

 ्तना्को सामना िन्य 

 ््ा््थय / मानससक ््ा््थय सहयोि

 सीप ससकन

 काम िन्य

 अनय वयष्क्तसँि कुराकानी िन्य

 बबल कसरी य्तनने र आग््यक अ्््ा कसरी 
समहालने 

 आफनै भाषा र अगें्जीमा पढन र लेख्न ससकने

 नयाँ प्रव्ग्ध ससकन र  प्रयोि िन्य
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मेरो सहयोिहरु

समबन्धका ककससम
बसलयो  
्तना्पूण्य  
कमजोर  
बबगे्का  
एक-्तफफी समबन्ध
र्ईु ्तफफी समबन्ध 

प्रणालीका उर्ाहरण 

ष््टकरहरू
पटृ्ठ 27

व्््तारर्त परर्ार              
सं् कृय्त                                                      
््ा््थय हेरचाह            
मनोरनजन                                                          
व्दयालय                                                  
चच्य/मष्नर्र/मष््जर् 

सा्ीहरु 
सामाष्जक 
कलयाण 
अर्ाल्त                                           
रुगच 
काम  

म 

कृपया ्तपाइँको फोटो  
यहाँ टँा्नहुोस

//
OR

// // //
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रै्यनक जी्न

हालमा मेरो एक-हप्ताको काय्यसुची य््तो रे्खखन्  
्तपाईं प्रतयेक दर्न के िनु्यहुन् ्तल लेखु्नहोस:्  

दर्न   बबहान   दर्उँसो   बेलुका 

सोम्ार

मंिल्ार

बु्ध्ार

ष््ही्ार

शुरि्ार

शयन्ार

आइ्त्ार

ष््टकरहरू
पटृ्ठ 35
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रै्यनक जी्न

्तपाईं दर्नहरु कसरी बब्ताउन चाहनुहुन् …. 
्तपाईं प्रतयेक दर्न के िनु्यहुन्, ्तल लेखु्नहोस:् 

दर्न   बबहान   दर्उँसो    बेलुका  

सोम्ार

मंिल्ार

बु्ध्ार

ष््ही्ार

शुरि्ार

शयन्ार

आइ्त्ार
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उपकरण र उपचार

मलाई चाँदहने र मलेै प्रयोि िनने उपकरणहरुको व््रण!  

मसँि भएका 
उपकरणका प्रकार

म कदहले प्रयोि 
िर््य्ु?

रै्यनक ्ा हप्तामा 
एक चोदट

के यसलाई बर्लन 
्ा मम्य्त िन्य 
आ्शयक

स्ारर सा्धन  
उर्ाहरण: 
वहीलचेयर

संचार
उर्ाहरण: सुनने 

उपकरण

आफनो रेख-रे्ख
उर्ाहरण:

व्शषे सहायक 
टू्ब्रश 

घरको प्र्ेश
उर्ाहरण:

सभरालो ठाउ
्ा ससडंी

घर
उर्ाहरण:

पे्रसर-राह्त कुससी

अनय

ष््टकरहरू
पटृ्ठ 41
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उपकरण र उपचार

के ्तपाईलाई घरको कुन ैभाि मम्य्त िनु्य ् ्ा कुन ैउपकरण चाइएको ् जनु 
चाँही ्तपाईसँि अदहले ्ैन? ज््त:ै

मलाई चँादहने अतया्शयक उपकरण, सामग्ी  र भौय्तक 
सरंचनाहरू जनु मलेै अदहले प्रयोि िरररहेको ्ैन: 

ष््टकरहरू
पटृ्ठ 47

 मोटरिाडी पररमाज्यन

 सभरालो ठाउ ्ा ससडंी

 ्कूटर

 वहीलचेयर

 सुरक्ा उपकरण

 दर्शा-वपसाब ्यनयनत्रणको सामग्ी

 पे्रसर-राह्त कुससी

 खाना-खाने सहयोिी सामग्ीहरू 

 सुनने उपकरण
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उपकरण र उपचार

म हालमा मलाई मेरो आ्शयक्ता अनसुारको केही उपचारहरू प्राप्त िरररहेको ्ु?
  ्        ्ैन 

यो मलेै हालमा प्राप्त िरररहेको उपचारहरू ययन ैहून:् 

मलेै प्राप्त िनने उपचारको प्रकार म कय्त पटक गचककतसकलाई भेट्ु?
हप्तामा ्ा मदहनामा।

उर्ाहरणको लागि:
कफष्जयो्ेरापी उर्ाहरणको लागि:

प्रतयेक २ हप्तामा

मेरो आ्शयक्ताहरू पूरा िन्य र राम्ो जी्न जीउन मलेै खोजेको 
उपचारको प्रकार यही हो: 

ष््टकरहरू
पटृ्ठ 51
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मेरो हालको सहयोिहरु: 
हालमा ्तपाइँ क््ता सहयोिहरु प्राप्त िनु्यहुन् र यी सहयोिहरु ्तपाइँ कदहले-
कदहले सलनहुुन्?

सहयोिका प्रकार
्तपाइँ हालमा क्ती मात्राको 
सहयोि कदहले-कदहले प्राप्त 

िनु्यहुन्?

हालमा कुन से्ा 
प्रर्ायकहरूले ्तपाइँलाई 
सहयोि प्रर्ान िर््य्न?्

उर्ाहरण: 
घरायसी कृयाकलापको 

सहयोि

उर्ाहरण: 
हप्तामा ३ घणटा

उर्ाहरण: 
समुर्ाय पहँुच र से्ा एसए

सहयोि से्ाहरू
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्तपाईको लागि के महत्पणू्य ्? ्तपाईको जी्नमा के सु्धार िन्य चाहानहुुन्? 
्तपाईको जी्नमा के परर््त्यन िन्य चाहानहुुन्?

्तल दर्एका मधयेबाट, ्तपाईलाई काम लागने महत््पणू्य ३  
गचत्रहरूमा गचनह लिाउनहुोस ्

म मेरो जी्न क््तो भएको रे्ख्न चाहन्ु  

म

या्ताया्त

््-हेरचाह

्तपाई ब्ने ठाऊ
मा

उपकरण र उपच
ार

समबन्ध
 सशक्ा र सीप

स
ाम

ाष्जक र मनोरनजनातमक
 ि

य्त
व्
ग्ध

हरू

मेरो ््ा््थय ्त्ा सम
ग् 

जी
्न

रोजिारी - काम खोजने 
्ा 

िन
ने  
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म मेरो जी्न क््तो भएको रे्ख्न चाहन्ु  

्तपाईंलाई एनडीआईएस/NDISको सहयोि ककन चादहन्?
उर्ाहरण को लािी: 

 मलेै ्््तनत्र रुपमा ष्जउन र आफनो काम आफैं  िन्य सक्म हुने सीपहरू सशकन
 मलाई मेरा रै्यनक काय्यहरु पुरा िन्य सहयोि ज््तै ककनमेल िन्य

मलाई मेरा असक्त्ता समबष्न्ध आ्शयक उपकरणहरू खरीर् िन्य सहयोि ज््तै घुष्मफर ्िन्य, 
कुराकानी िन्य ्ा अरू ्प काय्यहरु पुरा िन्य 

्तपाई आफनो जी्नमा के आशा िनु्यहुन्?

उर्ाहरण को लािी; म आशा ि्ु्य कक एक दर्न म:
 जागिर पाउने्ु 
 सा्ीहरू बनाउने्ु
 मेरा जी्नमा चादहने सीपहरू ससकने्ु
 समाज र सामष्जक काय्यहरुमा प्राय जसो सामेल हुन पाउने्ु

कृपया पटृ्ठ 18 बाट ्तपाइँलाई अतयन्त ैमहत््पणू्य लागने कुन ै३ गचत्रहरू रोजनहुोस।्

यो क्ते्रको यी ३ गचत्रहरू समबष्न्ध्त, ्तपाइँ आफनो जी्नमा के आशा िनु्यहुन्?
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्तपाईंको योजना बठैकको र्ौरानमा, ््ानीय क्ेत्र समयोजक (लएसी/LAC) ले ्तपाईंलाई ्तपाईंको आफनो जी्नमा 
के सु्धार ्ा परर््त्यन िन्य चाहानुहुन् भनेर सोधने्न।््तपाईले दर्नुभएको पटृ्ठ १४ र १५ को उत्रहरूको मदृ्त 
सलएर, ्तपाईलाई के महत््पूण्य ् र ्तपाई के परर््त्यन िन्य चाहानुहुन् भनने यनण्यय सलन सकनुहुने्। उर्ाहरण: 
के िर्ा्य ्तपाईंलाई खुशी समलन सक्, यदयवप ्तपाईं खुशी हुनुभएको भने, अदहले ्तपाईं के िर्दै हुनुहुन्थयो?

१ बष्यमा मेरो जी्न: 

१ बष्यमा, म के सु्धार / परर््त्यन िन्य चाहन्ु? 

उर्ाहरण: म कसैको सहयोि बबना नै, आफैं  नुहाउन सक्म हुन  
चाहन्ु I मलाई कसलेै नसमझाइ कन, म आफै समझरे िन्य  
सकने सीप र आतमव्श्ास व्कास िन्य चाहन्ु।

म के परर््त्यन िन्य 
चाहान्ु?

यो मैले कसरी 
परर््त्यन िनने?

 क््ता 
सहयोिहरूले 
मलाई मदृ्त 
पुगर््?

मलाई यो परर््त्यन 
िन्यबाट केले 
रोकीरहेको ्?

1

2

3

म मेरो जी्न क््तो भएको रे्ख्न चाहन्ु

अदहले

अकको साल
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५ बष्यमा मेरो जी्न: 
५ बष्यमा, म के सु्धार / परर््त्यन िन्य चाहन्ु? 

उर्ाहरण: म मेरो आफनै घरमा ्््तनत्र ब्न 
चाहन्ु। म य््तो घरमा ब्न चाहन्ु जुन 
चाँही म आफैले सुरक्क््त रुपमा प्रयोि िन्य सकँु।

म के प्राप्त िन्य चाहन्ु? यो मैले कसरी 
प्राप्त िनने?

क््ता 
सहयोिहरूले 
मलाई मदृ्त 
पुगर््?

मलाई यो प्राप्त 
िन्यबाट केले 
रोकीरहेको ्?

1

2

3

म मेरो जी्न क््तो भएको रे्ख्न चाहन्ु

अदहले

१ ्ष्य

२ ्ष्य
३ ्ष्य

४ ्ष्य
५ ्ष्य 
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मलेै मेरो एनडीआईएसको कोषलाई कसरी वय्््ापन िनने

्तपाईं आफनो NDIS योजनामा जममा भएको कोषको रकम क्ले वय्््ापन िरोस ्भनने चाहनहुुन्? 
्तपाईं अफुंलाई सहयोि िनने वयष्क्त र से्ाहरूको शलुक कसरी य्तन्य चाहनहुुन्?

्तल दर्एको ४ ्टा व्कलपहरू मद्ेध, ्तपाईलाई मनपनने व्कलपमा गचनह लिाउन ुहोस:्

एजेनसी (एनडीआईए/NDIA) वय्््ापनएजेनसी (एनडीआईए/NDIA) वय्््ापन

एनडीआईए (राष्ट्रिय असक्त्ता बीमा एजेंसी) ले ्तपाईको कोषको 
वय्््ापन िनु्यको सा् ै्तपाइँको सब ैसे्ाहरूको पसैा य्तरीदर्ने्। 
्तपाईंले यसको लागि अय्तररक्त पैसा ्तीनु्य पर्दैन।्तपाइँ आफनो से्ा 
सलनको लागि एनडीआईएस/ NDIS मा र््ता्यभएका से्ा प्रर्ायकहरु ्नौट 
मात्र िन्य पाउनुहुने्।  

््-वय्््ापन््-वय्््ापन

्तपाइँको NDIS योजना अन्ति्य्त ्तपाईले प्राप्त िनने से्ाहरूको पसैा 
्तीनने ष्जममे्ारी ्तपाइँको आफन ैहुने्। यो ्तपाईको  एनडीआईएस/
NDIS योजनाको माईपलेस पोट्यल माफ्य ्त िन्य सककन्। ्तपाईंले यो 
काम कमपयुटर ्ा ्माट्य फोनको प्रयोि द्ारा िन्य सकनुहुने्। ्तपाईंको 
एनडीआईएस/NDISको रकम सब ैएकै चोदट ्तपाईंको कोषको खा्तामा 
आउंरै्न, के्ल ्तपाईंले से्ाको भुक्तनी िनने बेलामा मात्र ैआउँ्।

्तपाइँ से्ा प्राप्ती को लागि,से्ा प्रर्ायक  आफैँ ्नौट िन्य सकनहुुन्, 
य्तनीहरू एनडीआईएस/ NDIS र््ता्य  भएको हुनुपर्दैन।

र््ता्य-भएको योजना-बय्््ापक प्रर्ायकर््ता्य-भएको योजना-बय्््ापक प्रर्ायक

र््ता्य-भएको सं््ाले ्तपाइँ को लािी ्तपाइँको एनडीआईएस/NDIS कोषको रकम 
वय्््ापन िन्यसक्। उयनहरुले आफनो खा्ता राखेर भए पयन ्तपाईंको बबलहरू 
य्तदर््यन्न।् 

यदर् ्तपाईं यो व्कलप रोजन चाहनुहुन् भने ्तपाईंले आफनो योजनाकारलाई यो 
्तपाईंको योजनामा समा्ेश िरीदर्नु भननु पननेहुन्।

्तपाइँ से्ाको लागि, कुन ैपयन से्ा प्रर्ायक ्नौट िन्य सकनहुुन्, य्तनीहरू 
एनडीआईएस/ NDISमा र््ता्य भएको हुनुपर्दैन।

सब ैसष्ममसल्त सब ैसष्ममसल्त 

्तपाईं माग्को व्कलप मधये कुन ैपयन एक रोजन सकनुहुन्।. 
उर्ाहरण को लािी: ्तपाईको योजनाको कुन ैएक भाि ्तपाईले आफैं  
वय्््ापन िन्य सकनहुुन् र अनय भािको वय्््ापन िन्य योजना 
प्रबन्धक चयन िन्य सकनहुुने्।
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मेरो हेरचाहमा कामलागने  ष््टकरहरू

खाना पकाउनु

खाना पकाउनु

 करेसाबारीको काम

्तपाईंको समपणू्य शरीरको सफाई

सरसफाई िनु्य

काम िनु्य

काम िनु्य

घर बादहर जाँर्ा

 ककनमेल िनु्य

लिुा लिाउँनु

सामाष्जक काय्यरिमहरुमा जान
महत््पूण्य  

अपपोइनतमेनटहरुमा जान                               
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््ा््थय / मानससक ््ा््थयको 
सहयोि

आफन ैभाषा र अगें्जीमा  
पढने र लेख्ने

बबलहरू कसरी य्तनने र  
आग््यक कारोबार कसरी 

वय्््ापन िनने 

अनय-वयष्क्तहरुसँि 
कुराकानी िनने

पडाइ-लेखाइ

अनय-वयष्क्तहरुसँि 
कुराकानी िनने

प्रबब्धीको प्रयोि ससकने

साङकेय्तक भाषा  
ससकने र प्रयोि 

बे्रल पढन ससकरै् 

मेरो हेरचाहमा कामलागने  ष््टकरहरू
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मेरो सहयोिको लागि ष््टकर

आमा

आमा

र्ीदर्/बदहनी

र्ीदर्/बदहनी

र्ाज/ुभाई 

बबुा

बबुा

काकी/माइजय/ूफुपु

र्ाज/ुभाई 

काका/मामा

काका/मामाका ्ोरा ्ोरी .काका/मामाका ्ोरा ्ोरी .
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बाल-बचचाहरु

बाल-बचचाहरु

हाककम 

सशक्ीका

सा्ी

हजरुबा-हजुरआमा 

य्मेकी 

घरपालु् ा जना्र

सा्ी

कामका समत्रहरू

काय््य ्लघरपालु् ा जना्र

मेरो सहयोिको लागि ष््टकर
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व्�ालय

व्�ालय चच्य

डाकटर (गचककतसक)

से्ा प्रर्ायक

से्ा प्रर्ायक

मष्नर्र

कलब/सामाष्जक समहू

मष््जर्

अनय ््ा््थय 
वया्सायीहरु वया्साययक ्ेरावप्ट

बोली रोि व्शषेज्ञ

मेरो सहयोिको लागि ष््टकर
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कफष्जयो्ेरावप्ट कफष्जयो्ेरावप्ट पसलका कम्यचारी

पसलका कम्यचारी भटुानी समरु्ाय

मेरो सहयोिको लागि ष््टकर
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रै्यनक जी्नका ष््टकरहरू

ओ �्य्ानबाट उठन

लिुा लिाउँन

पारर्ाररक जमघट

दर्उँसोको खाना खान

खाना पकाउन

नहुाउन

कपाल कोन्य     

दहडडुलमा जान

र्ाँ्त सफा िन्य

बबहानको खाजा खान

दट सभ ्ा चलगचत्र हेन्यबेलकुाको खाना खान
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समदु्र ककनारमा जान

ष्जममा जान

पढन

घरको काम

खेलकुर् हेन्य

ककनमेलमा जान

खेल खेलन

काममा जान

मा्ा-मान्य जान

खान ्ा वपउन लाई  
बादहर जान

परर्ारजन सिं  
भेटघाट िन्यसा्ीहरूसँि भेटघाट िन्य

रै्यनक जी्नका ष््टकरहरू
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करेसाबारी

आराम िन्य

ससनेमाघरमा कफलम 
चलगचत्र हेन्य

बाजा बजाउन ्ा  
सिंी्त ससकन

्ेरेपी सत्र

गचत्र बनाउन ्ा रङ 
लिाउन

िायक अभयास/सांिीय्तक 
काय्यरिम

््ा््थय गचककतसकसँि 
अपपोइनतमेनट

रै्यनक जी्नका ष््टकरहरू
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ओ �्य्ानबाट उठन

लिुा लिाउँन

पारर्ाररक जमघट

दर्उँसोको खाना खान

खाना पकाउन

नहुाउन

कपाल कोन्य     

दहडडुलमा जान

र्ाँ्त सफा िन्य

बबहानको खाजा खान

दट सभ ्ा चलगचत्र हेन्यबेलकुाको खाना खान

रै्यनक जी्नका ष््टकरहरू





43

समदु्र ककनारमा जान

ष्जममा जान

पढन

घरको काम

खेलकुर् हेन्य

ककनमेलमा जान

खेल खेलन

काममा जान

मा्ा-मान्य जान

खान ्ा वपउन लाई  
बादहर जान

परर्ारजन सिं  
भेटघाट िन्यसा्ीहरूसँि भेटघाट िन्य

रै्यनक जी्नका ष््टकरहरू
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करेसाबारी

आराम िन्य

ससनेमाघरमा कफलम 
चलगचत्र हेन्य

बाजा बजाउन ्ा  
सिंी्त ससकन

्ेरेपी सत्र

गचत्र बनाउन ्ा रङ 
लिाउन

िायक अभयास/सांिीय्तक 
काय्यरिम

््ा््थय गचककतसकसँि 
अपपोइनतमेनट

रै्यनक जी्नका ष््टकरहरू





47

उपकरण र उपचारका ष््टकरहरू

दर्शा-वपसाब ्समबष्न्ध्त 
सामागग्हरु

ह््तान्तरण उपकरण

व्शषे घरेलु फयन्यचर 

बा्रूम र शौचालय 
उपकरण 

लिुा लिाउँर्ा सहयोगि 
सामागग्

खाने र वपउने उपकरणहरु

सष्जलो र आरमर्ायय 
पलिं अयन मयरेि्स ् 

सष्जलो र आरमर्ायय 
पलिं अयन मयरेि्स ् 

घरेल ुकाय्यमा सहयोिी 
उतपार्नहरू            

लिुा लिाउँर्ा सहयोगि 
सामागग्

वयष्क्ति्त अलाम्यहरू
बा्रूम र शौचालय 

उपकरण 
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सञचार र सचूना उपकरण                   

सहायक जना्रहरू 

वहीलचेयर र ्कूटरहरू 

प्रो््ेदटकस र ओ्कोदटकस

दहँडन समबष्न्ध्त उपकरण 

सनुनको लागि सहयोिी 
उपकरणहरू 

दहँडन समबष्न्ध्त उपकरण 

वहीलचेयर र ्कूटरहरू 

दृष्ट्टका लागि सहायक 
उपकरणहरू  

स्ारी-सा्धन पररमाज्यन

मनोरनजनका लागि 
सहयोिी उपकरण प्रो््ेदटकस र ओ्कोदटकस

उपकरण र उपचारका ष््टकरहरू
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घर पररमाज्यन

कफष्जयो्ेरावप्ट

परामश्यर्ा्ता

सामदुहक ्ेरापी डाइदटससयन

बोली रोिव्ज्ञान

घर पररमाज्यन

मनो्जै्ञायनक

सकारातमक वय्हारको 
सहयोि

वया्साययक ्ेरापी 
(ओदट/OT)

पानी ्ेरापी

उपकरण र उपचारका ष््टकरहरू





र्क्क्ण अ्रेिसलयाका सां्कृय्तक ्त्� 
भावषक व्व््ध्ता भएका समुर्ायहरुबाट 
असक्त्ता भएका वयष्क्तहरुलाई जोडने, 

सशक्त बनाउने र सहयोि िनने।



62 Athol Street, 
Athol Park SA 5012
P (08) 8447 8821
F (08) 8447 5527
admin@caassa.org.au 
www.caassa.org.au


