Βοήθεια για το παιδί σας
Έγκαιρη Παρέμβαση κατά την Πρώτη Παιδική Ηλικία

Help for your child
Early Childhood Early Intervention

Μεταφράστηκε από Εύκολα Αγγλικά στα Ελληνικά
Translated from Easy English into Greek

ndis.gov.au

Δύσκολες λέξεις
Αυτό το βιβλίο έχει μερικές δύσκολες λέξεις.

Την πρώτη φορά που γράφουμε μια δύσκολη λέξη
● η λέξη είναι γραμμένη με μπλε χρώμα

● γράφουμε τι σημαίνει η δύσκολη λέξη.

Μπορείτε να πάρετε βοήθεια
γι' αυτό το βιβλίο

Μπορείτε να πάρετε κάποιον για να σας βοηθήσει
● να διαβάσετε αυτό το βιβλίο

● να μάθετε το θέμα αυτού του βιβλίου

● να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.
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Σχετικά με αυτό το βιβλίο
Το θέμα αυτού του βιβλίου είναι
● το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ατόμων
με Αναπηρία (National Disability Insurance
Scheme) ή NDIS.
και
● Η Έγκαιρη Παρέμβαση κατά την Πρώτη
Παιδική Ηλικία (Early Childhood Early
Intervention) ή ECEI.
To NDIS βοηθά άτομα κάτω των 65 ετών με
μόνιμη και σημαντική αναπηρία να λάβουν
τις μορφές υποστήριξης και τις υπηρεσίες που
χρειάζονται.
Μόνιμη σημαίνει ότι η αναπηρία δεν θα φύγει.
Σημαντική σημαίνει ότι η αναπηρία επηρεάζει την
καθημερινή ζωή των ατόμων.

Η Έγκαιρη Παρέμβαση κατά την Πρώτη
Παιδική Ηλικία ή ECEI βοηθά παιδιά με
αναπηρία ή αναπτυξιακή υστέρηση ηλικίας
από 0 έως 6 ετών.
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Αναπτυξιακή υστέρηση σημαίνει ότι ένα παιδί
βρίσκει δυσκολότερο να κάνει καθημερινά πράγματα
που κάνουν άλλα παιδιά της ηλικίας του. Για
παράδειγμα, να ντύνεται μόνο του.

Αυτό το βιβλίο θα σας πει πώς να βρείτε ένα
Συνεργάτη Πρώτης Παιδικής Ηλικίας (Early
Childhood Partner), για να βοηθήσει το παιδί σας.

Ένας Συνεργάτης Πρώτης Παιδικής Ηλικίας
συνεργάζεται με το NDIS, για να βοηθήσει παιδιά
και οικογένειες να λάβουν μορφές υποστήριξης
και υπηρεσίες.
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Μπορείτε να λάβετε βοήθεια για
το παιδί σας
Είναι σημαντικό να βοηθήσετε το παιδί σας
εγκαίρως στη ζωή του.

Αν λάβετε έγκαιρη υποστήριξη για το παιδί σας,
θα έχει την καλύτερη ευκαιρία για μια καλή ζωή.

Το NDIS μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε
έγκαιρη υποστήριξη για το παιδί σας.

Τα παιδιά μπορούν να λάβουν υπηρεσίες
υποστήριξης από ένα Συνεργάτη Πρώτης
Παιδικής Ηλικίας του NDIS.

Ένας Συνεργάτης Πρώτης Παιδικής Ηλικίας
μπορεί να σας βοηθήσει
● να μάθετε ποιες μορφές υποστήριξης
χρειάζεται το παιδί σας

● να πάρετε πληροφορίες για να κάνετε τις
σωστές επιλογές για το παιδί σας.
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Ίσως ανησυχείτε για το παιδί σας.

Ίσως ανησυχείτε για το πώς
● παίζει

● μιλά με άλλα παιδιά

● σας λέει τι χρειάζεται και τι θέλει.

Αν ανησυχείτε για το παιδί σας, πρέπει να μιλήσετε
σε ένα Συνεργάτη Πρώτης Παιδικής Ηλικίας.
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Πώς να μιλήσετε στον δικό σας
Συνεργάτη Πρώτης Παιδικής Ηλικίας
Μπορείτε να τηλεφωνήσετε σε ένα Συνεργάτη
Πρώτης Παιδικής Ηλικίας.

Μπορείτε να πάρετε ένα παραπεμπτικό έντυπο
από την ιστοσελίδα μας.
www.ndis.gov.au

Το παραπεμπτικό έντυπο είναι ένα γράμμα που
μας λέει για το παιδί σας, ώστε να μπορεί να λάβει
την υποστήριξη και τις υπηρεσίες που χρειάζεται.

Ένας γιατρός ή άλλος επαγγελματίας
υγείας μπορεί να σας βοηθήσει με το
παραπεμπτικό έντυπο.
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Όταν συναντηθείτε με ένα Συνεργάτη Πρώτης
Παιδικής Ηλικίας, αυτός
● θα σας μιλήσει, για να καταλάβει τι χρειάζεται
το παιδί σας

● θα διαβάσει πληροφορίες και αναφορές σχετικά
με το παιδί σας

● θα σας δώσει πληροφορίες, για να βοηθήσει
εσάς και το παιδί σας

● θα σας μιλήσει για τις διαφορετικές μορφές
υποστήριξης που μπορείτε να λάβετε

● θα κάνει ένα πρόγραμμα για τα επόμενα βήματα.
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Ο δικός σας Συνεργάτης Πρώτης
Παιδικής Ηλικίας
Ο δικός σας Συνεργάτης Πρώτης Παιδικής Ηλικίας
είναι ο

Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε στο

Η ιστοσελίδα του είναι
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Περισσότερες πληροφορίες

Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα μας

www.ndis.gov.au

Τηλεφωνήστε 1800 800 110
Από Δευτέρα έως Παρασκευή

Για άτομα που χρειάζονται βοήθεια με τα Αγγλικά
Τηλεφωνική Υπηρεσία Διερμηνείας

131 450

Για άτομα που χρειάζονται βοήθεια για να
μιλήσουν ή να ακούσουν
Υπηρεσία Τηλετύπου (ΤΤΥ)
Τηλεφωνήστε 1800 555 677

Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης

www.communications.gov.au/accesshub/nrs

ndis.gov.au

10

Σημειώσεις
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© Scope (Australia) Ltd. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το έγγραφο μόνο
για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε
το έγγραφο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και δεν πρέπει να αντιγράψετε, να
αναπαραγάγετε, να ψηφιοποιήσετε, να μεταδώσετε, να προσαρμόσετε ή να
τροποποιήσετε το έγγραφο ή οποιοδήποτε μέρος του (ή να εξουσιοδοτήσετε
οποιοδήποτε άλλο άτομο να το πράξει) χωρίς να έχετε λάβει προηγουμένως τη
συγκατάθεση του Scope (Aust) Ltd.
Το Κέντρο Πόρων Επικοινωνίας και Ένταξης της Scope έγραψε την
Έκδοση σε Εύκολα Αγγλικά τον Αύγουστο 2019.
Για να επικοινωνήσετε με την Scope, τηλεφωνήστε στο 1300 472 673 ή
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.scopeaust.org.au.
Για να δείτε το πρωτότυπο, επικοινωνήστε με την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλισης
Ατόμων με Αναπηρία (National Disability Insurance Agency, NDIA).
Αριθμός προϊόντος DA0415, Αύγουστος 2019.
Τα Σύμβολα Επικοινωνίας με Εικόνες ©1981–2019 από την Tobii Dynavox.
Με την Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος Παγκοσμίως. Χρησιμοποιείται
κατόπιν αδείας.
Το Boardmaker® είναι εμπορικό σήμα της Tobii Dynavox.

