Melissa Shaw: The National Disability Insurance Scheme is the most exciting social reform we've
seen in Disability, I think, ever. It's going to give people with disabilities incredible opportunities to
achieve the things they want and, to my mind, there's nothing more exciting than being part of that.
If you're going to assist someone to achieve what their goals and their dreams are, and you're
going to accompany them on that journey, that's just brilliant. I can't think of anything more
exciting. So no longer do we just say, "Well, here's what we're offering and you have to fit into it".
Now, it's we actually have to alter our services around the person with the disability and what they
want. And that also means we have to have the right workers to offer those things. Everyone with
a disability is different; so are the support workers. We need everyone – all kinds, everyone from
diverse backgrounds. If you've got your tattoos, your piercings, whatever your background is, we
want everyone because you will be matching up with people like you. There's a lot of opportunity
for everybody to come on board into Disability so that they can bring their skills, their abilities, their
personalities into these services and offer those to people with disabilities. The passions that you
have outside Disability, you can bring into the field because there are people that will be wanting
to do those things with you. I always say to my students: focus on the thing you love doing, marry
it into the work that you do with people with disabilities and you're going to be an amazing support
worker because you are doing the two things that you love. It's such exciting times. There's so
many employment opportunities and they're going to be so varied. You'll be able to pick and
choose whatever you want to do in the field. So I would say that, get on board, it's just an exciting
thing to be part of.

ਮੈਲਿਸਾ ਸ਼ਾ: ਮੈਨੂੰ ਿਗਦਾ ਹੈ ਲਿ ਲਿਸੇਲਿਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲ ਿੱਚ ਨੇ ਸ਼ਨਿ ਲਿਸੇਲਿਿਟੀ ਇੂੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਸਿੀਮ ਯਾਲਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਿੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
ਸਾਿੇ ਸਾਮਹਣੇ ਹੋਣ ਾਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲਦਿਚਸਪ ਸਮਾਲਜਿ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਿ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਿ ਪੀਲਿਤ ਿੋ ਿਾਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਹਾਸਿ ਿਰਨ
ਿਈ ਅਲ ਸ਼ ਾਸ਼ਯੋਗ ਮੌਿੇ ਲਮਿਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਹਾਸਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੂੰ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਿਿ ਇਸਦਾ ਲਹਿੱਸਾ ਿਣਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੋਰ ਿੁ ਝ ਲਦਿਚਸਪ
ਗਿੱਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁ ਸੀਂ ਲਿਸੇ ਲ ਅਿਤੀ ਦੀ ਉਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਲਨਆਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿ ਿਰਨ ਲ ਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਾਿੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ
ਦੇ ਇਸ ਸਫਰ ਲ ਿੱਚ ਤੁ ਸੀਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਚਿੱਿਣ ਾਿੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਿਹੁਤ ਧੀਆ ਗਿੱਿ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਗਦਾ ਲਿ ਇਸਤੋਂ ਿੱਧ ਿੁ ਝ ਹੋਰ ਰੋਚਿ ਹੋ
ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਿੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਲਹੂੰਦੇ ਲਿ, “ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਦੇ
ਲਹਸਾਿ ਨਾਿ ਢਾਿਣਾ ਪ ੇਗਾ”। ਹੁਣ, ਅਸਿ ਲ ਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਿ ਪੀਲਿਤ ਲ ਅਿਤੀ ਦੀਆਾਂ ਇਿੱਛਾ ਾਾਂ ਦੇ ਲਹਸਾਿ ਨਾਿ ਆਪਣੀਆਾਂ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨੂੰ ਢਾਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਿਿ ੀ ਹੈ ਲਿ ਸਾਿੇ ਿੋਿ ਅਲਜਹੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਿਈ ਸਹੀ ਿਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।
ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਿ ਪੀਲਿਤ ਹਰ ਲ ਅਿਤੀ ਿੱਖ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਾਿੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਿੱਖ- ਿੱਖ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਲਿਸੇ ਦੀ
ਿੋ ਿ ਹੈ - ਹਰ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਿੋ ਿਾਾਂ ਦੀ, ਿੱਖ- ਿੱਖ ਲਪਛੋਿਿਾਾਂ ਤੋਂ ਸੂੰਿੂੰਧ ਰਿੱਖਣ ਾਿੇ ਿੋ ਿਾਾਂ ਦੀ। ਭਾ ੇਂ ਤੁ ਹਾਿੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਤੇ ਟੈਟ ਿਣੇ ਹਨ, ਭਾ ੇਂ ਤੁ ਸੀਂ
ਪੀਅਰਲਸੂੰਗ ਿਰਾਈ ਹੈ, ਤੁ ਸੀਂ ਭਾ ੇਂ ਲਿਸੇ ੀ ਲਪਛੋਿਿ ਨਾਿ ਸੂੰਿੂੰਧ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਲਿਸੇ ਦੀ ਿੋ ਿ ਹੈ ਲਿਉਂਲਿ ਤੁ ਹਾਿਾ ਮੇਿ ਤੁ ਹਾਿੇ ਰਗੇ
ਿੋ ਿਾਾਂ ਨਾਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਹਰ ਲਿਸੇ ਿਈ ਲਿਸੇਲਿਿਟੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ ਦੇ ਿਹੁਤ ਮੌਿੇ ਹਨ ਤਾਾਂਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਾਂ ਯੋਗਤਾ ਾਾਂ,
ਿੁ ਸ਼ਿਤਾ ਾਾਂ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਾਂ ਇਨਹ ਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲ ਿੱਚ ਲਿਆ ਸਿਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਿ ਪੀਲਿਤ ਿੋ ਿਾਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਦਾਨ ਿਰ ਸਿਨ। ਜੇਿਰ
ਲਿਸੇਲਿਿਟੀ ਤੋਂ ਅਿੱਿਗ ਤੁ ਹਾਿੀਆਾਂ ਿੋਈ ਰਚੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲ ਿੱਚ ਉਹ ਲਿਆ ਸਿਦੇ ਹੋ ਲਿਉਂਲਿ ਅਪਾਜਤਾ ਨਾਿ ਪੀਲਿਤ ਅਲਜਹੇ
ਿੋ ਿ ਹਨ ਲਜਹਿੇ ਤੁ ਹਾਿੇ ਨਾਿ ਲਮਿਿੇ ਉਸ ਰਚੀਆਾਂ ਨਾਿ ਸੂੰਿੂੰਧਤ ਿੂੰਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਿਲਹੂੰਦੀ
ਹਾਾਂ: ਉਨਹ ਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਤੇ ਲਧਆਨ ਲਦਓ ਲਜਨਹ ਾਾਂ ਨੂੰ ਿਰਿੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਚੂੰਗਾ ਿਗਦਾ ਹੈ, ਇਨਹ ਾਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਿ ਪੀਲਿਤ ਿੋ ਿਾਾਂ ਨਾਿ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਾਿੇ
ਆਪਣੇ ਿੂੰਮ ਨਾਿ ਸ਼ਾਮਿ ਿਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨਾਿ ਤੁ ਸੀਂ ਇਿੱਿ ਿੇਹਤਰੀਨ ਸਹਾਇਿ ਿਰਮਚਾਰੀ ਿਣੇ ਗੋ ਲਿਉਂਲਿ ਤੁ ਸੀਂ ਇਿੱਿ ਨਾਿ ਦੋ ਅਲਜਹੇ ਿੂੰਮ
ਿਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਰਨੇ ਚੂੰਗੇ ਿਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਦਿਚਸਪ ਸਮੇਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅ ਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਹੁਤ ਿੱਖ- ਿੱਖ ਹੋਣ ਾਿੇ
ਹਨ। ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲ ਿੱਚ ਹੋ ੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਸੀਂ ਇਸਦੇ ਚੌਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਸਿਈ ਮੈਂ ਤਾਾਂ ਇਹੀ ਿਹਾਾਂਗੀ ਲਿ ਇਸ ਨਾਿ ਜੁਿੋ,
ਇਹ ਇਸ ਲ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ ਦਾ ਿਹੁਤ ਰੋਚਿ ਸਮਾਾਂ ਹੈ।

