
در کیسی
روزهای من



روزهای من در کیسی

OC Connections اکنون دانش، تجربه و مدافعه خود را در حمایت از افراد دارای معلولیت در شهر کیسی قرار می دهد.

با بیش از 70 سال تجربه در ارائه حمایت از افراد معلول در شهرموناش، OC Connections یک موسسه خدمات قابل
اعتماد پشتیبانی از معلولیت است.

پشتیبانی های فردی ما به این معنی است که شما می توانید انتخاب کنید چه کاری انجام دهید، چگونه انجام دهید،
وهمچنین چه زمانی، کجا و با چه کسی آن را انجام دهید.

ما به آنچه برای شما مهم است اهمیت می دهیم. افراد ما اینجا هستند تا به شما گوش دهند که چه چیزی برای شما و زندگی
شما اهمیت دارد، شما را قادر سازند آنچه را که می خواهید انتخاب کنید و به شما در رسیدن به اهداف تان کمک کنند.

ما درک می کنیم که وقتی افراد انتخاب می کنند که چگونه وقت خود را بگذرانند، این کار با خود احساس قدرت می
آورد و اعتماد به نفس و استقالل ایجاد می کند.

آیا شما پالن NDIS دارید؟
آیا ضرورت به پشتیبانی دارید؟

آیا شما در شهر کیسی زندگی می کنید؟ 

چه وقت آن را می خواهید
در کجا آن را می خواهید

با چه کسی آن را می خواهید

این پشتیبانی روزانه به شکل متفاوتی انجام می شود!
در حالی که دفتر ما در مرکز جامعه کرنبورن غربی مستقر است، ما یک مرکز ارائۀ خدمات روزانه نیستیم. اینجا جایی
است که شما هماهنگ کننده ها و بخش اداری ما را پیدا خواهید کرد. با این حال، ما از شما در جامعه حمایت می کنیم

که فعالیت هایی را که برای رسیدن به اهداف تان الزم است انجام دهید.

طراحی برنامه ما طیق ضرورت شما 
ما برنامه پشتیبانی خود را متناسب با اهداف، نیازهای پشتیبانی و بودجه NDIS شما تنظیم می کنیم، بنابراین حمایتی که

دریافت می کنیدعبارت است از اینکه:

پشتیبانی شبانه روزی
ما می توانیم خدمات را در زمان مناسب برای شما ارائه دهیم.

ما در روزهای هفته، آخر هفته و عصرها پشتیبانی ارائه می دهیم.

آیا بودجه NDIS ندارید؟ در مورد نحوه دسترسی به پشتیبانی ما با ما صحبت کنید.

برای کسب  معلومات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید
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