
کلیدی نقاط
خدمات کے معاہدے کی تیاری آپ )کالئنٹ(، کسی اور 

شخص )جیسے نگہداشت فراہم کرنے واال شخص، والد\
والدہ یا نامزد شخص( اور NextSense کے درمیان 

باہمی تعاون کا ایک عمل ہے۔

خدمات کے معاہدے اور NDIS پالن کی تاریخوں اور 
اہداف کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ براہ مہربانی نوٹ 

فرمائيں: ایک نئے پالن کے لئے خدمات کا ایک نیا معاہدہ 
درکار ہوتا ہے۔

یہ آپ )کالئنٹ( پر منحصر ہے کہ آیا آپ کے NDIS پالن 
کی ایک نقل NextSense کو فراہم کی جائے۔

nextsense.org.au             hello@nextsense.org.au              02 9872 0701

NDIS حقائق نامہ:

خدمات کے معاہدے

خدمات کے معاہدے سے مراد وہ تحریری معاہدہ 
ہے جو NextSense اور آپ )کالئنٹ( کے مابین 

طے پاتا ہے، جس میں آپ کو NDIS پالن کے تحت 
معاونتیں فراہم کی جاتی ہیں۔

ہمارا خدمات کا معاہدہ رجسٹرڈ فراہم کنندگان 
 NDIS کی کاروباری شرائط اور NDIA کے لیے
کمیشن کے طے کردہ پریکٹس کرنے کے معیاروں 

کی تعمیل کرتا ہے۔ 

ہمیں اس کی کیوں ضرورت ہے؟
آپ کے لئے:

خدمات کا معاہدہ اس بارے میں متفقہ توقعات کی 
موجودگی کو یقینی بناتا ہے کہ کس طرح کی معاونتیں 

فراہم کی جائیں گی اور یہ معاونتیں کیسے فراہم کی جائيں 
گی۔

ہمارے لئے:
خدمات کے معاہدے اس بات کے لئے ضروری ہیں کہ 

NextSense اپنی فراہم کردہ خدمات کی ادائیگیاں 
وصول کرسکے۔

خدمات فراہم کنندہ کے 
طور پر ہماری کئی ذمہ 
داریاں ہیں، ان تمام ذمہ 
داریوں کی تفصیالت 
معاہدے میں فراہم کی 
گئی ہیں۔

آپ سے ہمارا وعدہ۔ ہم:

آپ کو خدمات کے معاہدے کی تفصیالت 
بتائيں گے، بشمول یہ کہ آپ کے NDIS پالن 

کے معاونتی بجٹ کے تحت کیا فراہم کیا 
جائے گا اور پرائس گائیڈ کے مطابق خدمات 

کے ریٹس۔

آپ کو بتائيں گے کہ کوئی سواالت یا 
تشویش ہونے کی صورت میں آپ کو کس 

سے رابطہ کرنا چاہئے۔

اس بات کی تصدیق کریں گے کہ 
آپ اور NextSense کے مابین 

NDIS پالن ادائيگیوں کا انتظام 
کیسے کیا جائے گا۔

اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ خدمات 
 NextSense کی فراہمی سے قبل آپ اور

کے عملے کی جانب سے معاہدے پر 
دستخط کر دیئے گئے ہیں \ معاہدے کی 

منظوری دی جا چکی ہے۔

مزید معلومات کے لئے ہم سے رابطہ کریں:

Urdu | اردو


