
* SSI has been funded by the Department of Family and Community Services to 
develop and implement the FutureAbility project across NSW, to help empower and 
support CALD communities to get ready for the NDIS.

FutureAbility
Multicultural communities getting NDIS-ready

Community 
Education 
Sessions

Do you have a 
disability or care for 
someone who does? 

Do you want to find 
out more about the 
National Disability 
Insurance Scheme 
(NDIS) and how it can 
support you?
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If so, then you don’t want to miss the 
FutureAbility community education 
sessions organised by Settlement Services 
International (SSI).*

Presented by Arabic speakers, sessions 
will be delivered by experts in the disability 
sector to inform, educate and help people 
with disability from Arabic speaking 
backgrounds, their families and carers.

In Session 1 participants will learn about 
the NDIS, how to use it, and how to get 
more choice, control, access and better 
outcomes to live more comfortably in their 
local community. What is disability, and 
disability in a cultural context will also be 
discussed.

Session 2 will address the major disability 
types and how prevalent they are in your 
community.  

SESSION 1  
What is disability & NDIS?

9.30am–1.00 pm 
Friday, May 20 2016

• What is disability?

• Disability in a cultural context

• What is the National Disability 
Insurance Scheme (NDIS)?

• How can I access the NDIS?

• What sort of support can I get from 
the NDIS?

• Where do I go, who do I contact to 
get support from the NDIS?

SESSION 2 
What are the major disability types?

9.30am–1.00 pm 
Tuesday, July 26 2016

• Physical

• Sensory

• Psychological

• Intellectual

Venue

SSI Bankstown Auditorium,
Little Saigon Plaza
Level 2/462 Chapel Road, Bankstown

For more information or to reserve a 
place, please email ppias@ssi.org.au 
or call (02) 8799 6754 



 SSI بتمويل Department of Family and Community Services لقد قامت *
عداد وتنفيذ مشروع FutureAbility في أنحاء نيو ساوث ويلز للمساعدة  لإ

.NDIS لالستعداد لـ CALD على تمكين ودعم الجاليات

FutureAbility
NDIS الجاليات المتعّددة الثقافات تستعد للـ

هل لديك إعاقة أو 
تقوم برعاية شخص 

لديه إعاقة؟

هل تريد أن تعرف 
المزيد عن برنامج 

ي 
عاقة الوط�ن ن الإ تأم�ي

(NDIS) وكيف يمكن 
أن تتلقى الدعم منه؟
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إذا كان الأمر كذلك فإنك ل تريد أن تفّوت 
على نفسك فرصة حضور حصص توعية 

المجتمع الخاصة بـ FutureAbility التي تنظّمها 
*.(SSI) Settlement Services International

هذه الحصص التي يعرضها متحّدثون 
عاقة  بالعربية سيقّدمها خبراء في قطاع الإ

عاقة  عالم وتوعية ومساعدة الأفراد ذوي الإ لإ
من الخلفيات الناطقة بالعربية وعوائلهم 

ومقّدمي الرعاية لهم.

 NDIS في الحصة 1، سيتعّلم المشاركون عن
وكيفية استخدامه وكيفية الحصول على مزيد 
من الختيار والتحّكم والوصول والمحّصالت 

الأفضل للعيش بمزيد من الراحة في 
مجتمعهم المحلي. وستتم أيضاً مناقشة 

عاقة في سياق ثقافي. عاقة والإ معنى الإ

أما الحصة 2 فستعالج الأنواع الرئيسية 
عاقة ومدى انتشارها. لالإ

 

الحصة 1 
عاقة وNDIS؟ ما هي الإ

9,30 صباحاً - 1 بعد الظهر

الجمعة، 20 أيار/مايو 2016
عاقة ما هي الإ  •

عاقة في سياق ثقافي الإ  •

(NDIS) عاقة الوطني ما هو برنامج تأمين الإ  •

كيف يمكنني الوصول إلى NDIS؟  •

ما هو نوع الدعم الذي يمكنني الحصول   •
عليه من NDIS؟

إلى أين أذهب وبمن أتصل للحصول على   •
الدعم من NDIS؟

الحصة 2 
عاقة؟ ما هي الأنواع الرئيسية للإ

9,30 صباحاً - 1 بعد الظهر

الثلثاء 26 تموز/يوليو 2016
بدنية  •

حواسية  •

نفسية  •

ذهنية  •

المكان
قاعة المحاضرات التابعة لـ SSI في بنكستاون

ليتل سايغون بالزا
الطابق 2/462 تشابل رود، بنكستاون

للمزيد من المعلومات أو لحجز مكان، يُرجى الكتابة 
 ppias@ssi.org.au لكتروني على عنوان البريد الإ

أو اتصل على الرقم6754 8799 (02)  

حصص 
لتوعية 

المجتمع


