Key contacts

Vietnamese

Các nơi
liên lạc chính
Loại yêu cầu

Cần liên lạc đến ai

Tôi cần trợ giúp để tiếp cận NDIS SSI Local Area Coordination
Program
Tôi cần giúp đỡ để sử dụng kế
(SWS/ SYD Districts)
hoạch NDIS của tôi
Chương trình Điều hợp Khu vực
Tôi có khuyết tật nhưng không
Địa phương của SSI
hội đủ điều kiện để nhận được
NDIS

Các chi tiết liên lạc
1800 960 975
LAC@ssi.org.au
ssi.org.au
Muốn biết chi tiết của các Đối tác LAC khác
trong cộng đồng:
www.ndis.gov.au/understanding/ndis-eachstate/new-south-wales

Tôi có thắc mắc hoặc muốn phàn
nàn về chương trình NDIS Local
Area Coordination (Điều hợp
Khu vực Địa phương của NDIS)
Tôi muốn dọ hỏi về chương trình Early Childhood Early
NDIS cho trẻ em từ 0-6 tuổi
Intervention (ECEI Partners)
Chương trình Can thiệp Sớm
thời Thơ ấu

Muốn có danh sách đầy đủ của các địa điểm
văn phòng:
www.ndis.gov.au/contact/locations
EACH (Tây Nam Sydney):
1300 00 3224
www.each.com.au
Lifestart (Sydney):
1800 953 390
www.lifestart.org.au
Muốn biết chi tiết của các Đối tác ECEI khác
trong cộng đồng:
www.ndis.gov.au/understanding/ndis-eachstate/new-south-wales

Tôi có thắc mắc hoặc muốn phàn National Disability Insurance
nàn về chương trình NDIS
Agency
Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật
Quốc gia (NDIS)

1800 800 110
enquiries@ndis.gov.au
www.ndis.gov.au

Tôi cần một thông dịch viên

TIS National

131 450
www.tisnational.gov.au

Tôi bị điếc, thính lực kém
và/hoặc có khiếm khuyết nói
năng

National Relay Service

1300 555 727 • Nói và Nghe
133 677 • TTY
0423 677 767 • SMS Relay (Tiếp âm SMS)
internet-relay.nrscall.gov.au

Tôi không hài lòng với cơ quan
cung ứng dịch vụ hỗ trợ khuyết
tật của tôi

NDIS Quality & Safeguards
Commission

Tôi không hài lòng về một cơ
quan Chính quyền Úc

Commonwealth Ombudsman

Tôi không hài lòng với một sản
phẩm hoặc dịch vụ mà tôi đã
mua

NSW Fair Trading

Dịch vụ Tiếp âm Toàn quốc

Ủy ban Chất lượng & Bảo hộ
NDIS
Kiểm sát viên Liên bang

Bộ Công bằng Mậu dịch NSW

1800 035 544
contactcentre@ndiscommission.gov.au
www.ndiscommission.gov.au
1300 362 072
ombudsman@ombudsman.gov.au
www.ombudsman.gov.au
13 32 20
www.fairtrading.nsw.gov.au

