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Your peace of mind...

Get the help you need to 
manage your NDIS Plan now. 

Woodville Alliance has been 
providing services to Greater 
Western Sydney for 25 years. We 
are committed to a fairer society 
and value cultural diversity. You 
can trust that we focus on each 
person individually and use our 
local knowledge to make a real 
difference. 

Innovate PLUS is part of 
Woodville Alliance 
Disability Services, 
approved NDIS providers. 

We offer:
•     Support Connection
•     Coordination of Supports
•     Specialist Support    
       Coordination

It’s Personal 
Be supported by our experienced 
Support Coordinators who are 
experts in supporting people 
with complex needs and those 
with an intellectual disability. 

It’s Easy 
We will make it easier for you to 
take control of your NDIS 
supports and help you achieve 
your goals by supporting you 
every step of the way. 

Be Confident 
Be confident that your NDIS 
Plan works with the expert back 
up of our Support Coordinators 
who can connect you with 
your community and build on 
your skills. 

Choose 
innovate PLUS 
as your support 
coordination 
service 

Customer Service Line: 
(02) 9722 5222

www.innovateplus.com.au

NDIS@woodville.org.au

Have your
NDIS plan?

Interpreting Service available

NDIS Provider number 85810059
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 إحصل عىل املساعدة NDIS .اآلن   
التي تحتاجها ل
 تدير خطة ال

 خدمات ملناطق غرب سيد� ملّدة 25 سنة. 

 ونحن ملتزمون بإرساء العدالة االجت�عية

Woodville Allianceونويل اهت�منا
 قّدمت

 للتعددية الثقافية. كن عىل يق� من اننا نركّز

 عىل كل شخص ¡فرده ونستخدم معرفتنا

."املحليّة ل
 نحدث تغي¤ا" حقيقيا

Woodville Alliance 
Disability Services هي جزء من   

Innovate PLUS

نقّدم اآل§:
دعم يف اجراء االتصاالت

تنسيق الدعم
تنسيق الدعم املتخّصص

األمر شخيص
 تلّقى الدعم من قبل منسق� الدعم لدينا

 وهم من ذوي خربة عالية وهم خرباء يف دعم
 أصحاب اإلحتياجات املعقدة وذوي اإلعاقة

.الذهنية

األمر سهل
 ونساعدك أن تحّقق أهدافك عرب تقديم 

 سوفNDIS.الدعم لك كل خطوة بخطوتها
نسّهل عليك أمر التحّكم بدعم ال

 تعمل بارشاف منسق� داعم� خرباء ¸كنهم 
 كن عىل NDIS ان يكونوا صلة وصل بينك

يق� من أّن خطة ال

 وب� املجتمع ك� وانهم سوف يساعدونك يف
.بناء مهاراتك

خط خدمة الزبائن:
(02) 9722 5222

www.innovateplus.com.au

NDIS@woodville.org.au

.خدمة الرتجمة الشفهية متوفرة

85810059 NDIS رقم مقّدم الخدمة لدى

 كخدمة التنسيق الّتي تقّدم

 innovate لك الدعم
PLUS إختار

وتحتاج اىل دعم يف التنسيق؟

NDIS  خطة   هل 
حصلت عىل
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Hãy nhận lấy sự giúp đỡ bạn cần 
để quản lý chương trình bảo 
hiểm NDIS của bạn ngay bây giờ.

Woodville Alliance đã và đang 
phục vụ cho vùng Tây Sydney 25 
năm nay. Chúng tôi nguyện cống 
hiến cho một xã hội công bằng 
hơn, cho giá trị của một nền đa 
văn hoá. Bạn có thể tin tưởng 
rằng chúng tôi tập trung vào 
từng cá nhân và sử dụng kiến 
thức địa phương của chúng tôi để 
tạo ra một sự khác biệt rõ ràng.

Innovate PLUS là một 
phần của Dịch Vụ Khuyết 
Tật Woodville Alliance.

Chúng tôi đảm nhận :
•     Hỗ trợ kết nối
•     Điều hợp các dịch vụ hỗ trợ
•     Điều hợp các dịch vụ hỗ trợ        
       chuyên gia.

Điều đó rất cá nhân 
Hãy được hỗ trợ bởi các Điều Hợp 
Viên Hỗ Trợ kinh nghiệm của 
chúng tôi, những chuyên viên về 
phục vụ những người có những 
nhu cầu phức tạp và những người 
thiếu năng lực trí tuệ.

Điều đó rất dễ dàng 
Chúng tôi sẽ tạo mọi sự dễ dàng 
cho bạn khiển dụng các chức năng 
hỗ trợ của NDIS và giúp bạn đạt 
được các mục tiêu của mình bằng 
cách hỗ trợ bạn từng bước một.

Hãy tự tin
Hãy tự tin rằng chương trình bảo 
hiểm NDIS của bạn hoạt động với 
sự trợ giúp chuyên nghiệp của các 
Điều Hợp Viên Hỗ Trợ, những 
người kết nối bạn với cộng đồng 
và bồi đắp năng lực của bạn.

Hãy chọn 
Innovate PLUS làm 
dịch vụ điều hợp 
hỗ trợ của bạn

Đường dây phục vụ khách 
hàng: (02) 9722 5222

www.innovateplus.com.au

NDIS@woodville.org.au

Chúng tôi có Dịch vụ 
Thông Ngôn .

Số nhà cung cấp bảo hiểm 
NDIS: 85810059

Sự bình yên trong tâm hồn của bạn

Bạn đã có chương 
trình bảo hiểm 
NDIS chưa?




