
Truy cập NDIS
Mạng lưới Đồng đẳng Đa văn hóa

 Sơ lược về NDIS 

>	 NDIS	cung	cấp	khoản tài trợ	cho	người	khuyết	
tật	để	hỗ trợ	họ	về	các nhu cầu và mục tiêu 
riêng của họ

>	 NDIS	dành	cho	người	có tình trạng khuyết tật 
vĩnh viễn và	đáng	kể

>	 NDIS	giúp	người	khuyết	tật	mua	các hỗ trợ 
“hợp lý và cần thiết”

>	 NDIS	giúp	người	khuyết	tật	có	thể	lựa chọn	và	
chủ động	trong	cuộc	sống	của	họ

>	 NDIS	giúp	gia	tăng	tính độc lập	của	người	
khuyết	tật	bao	gồm	sự	tham	gia	về	mặt	xã	hội	
và	kinh	tế	của	họ

> NDIS miễn phí.

 Lộ trình NDIS của tôi 

Lộ	trình	NDIS	là	các	bước	khác	nhau	nhằm	giúp	quý	vị	trở	thành	người	tham	gia	NDIS	mới:	 
https://www.ndis.gov.au/participants

NDIS	là	gì? Tôi	có	thể	truy	cập	
NDIS	bằng	cách	

nào?

Kế	hoạch	đầu	
tiên	của	tôi

Bắt	đầu	kế	hoạch	
của	tôi

Tái	duyệt	kế	
hoạch	của	tôi

Có	thông	tin	bằng	nhiều	ngôn	ngữ	khác	nhau:	https://www.ndis.gov.au/languages



 Ai hội đủ điều kiện? 

1. Đang	cư	ngụ	ở	Úc

2. Từ	0 đến 65 tuổi

3. Là công dân Úc, thường trú nhân hoặc	có	thị 
thực loại đặc biệt diện bảo vệ

4. Bị khiếm khuyết hoặc tình trạng có khả năng 
là vĩnh viễn (suốt đời) và	hạn	chế	khả	năng	tự	
làm	những	việc	hàng	ngày	của	họ. 

Danh	sách	Kiểm	tra	Quyền	thụ	hưởng	NDIS: 
https://www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/
am-i-eligible

 Khuyết tật vĩnh viễn và trầm trọng 

Khuyết tật vĩnh viễn có	nghĩa	là	khuyết	tật	sẽ	còn	
đó	suốt	đời	quý	vị. 

Tình trạng khuyết tật đáng kể ảnh	hưởng	đến	
khả	năng	tham	gia	các	sinh	hoạt	hàng	ngày	của	
quý	vị. 

 Hỗ trợ hợp lý và cần thiết 

Những	hỗ	trợ	hợp	lý	và	cần	thiết	giúp	quý	vị	theo	
đuổi	các	mục	tiêu	và	ước	mơ,	rèn	luyện	khả	năng	
sinh	hoạt	độc	lập,	tham	gia	thêm	nữa	vào	sinh	
hoạt	xã	hội,	kinh	tế	và	cộng	đồng,	và	giúp	quý	vị	
có	cuộc	sống	bình	thường.	

Các hỗ trợ được bao gồm:

>	 liên	quan	đến	tình	trạng	khuyết	tật	của	quý	vị

>	 hiệu	quả	và	có	lợi

>	 xứng	đáng	với	giá	trị	đồng	tiền	

>	 không	được	tài	trợ	bởi	hệ	thống	khác.

Việc làm —	tìm,	nhận	và	duy	trì	việc	
làm

Giáo dục —	có	học	vấn	(ví	dụ	như 
trường	học,	TAFE	hoặc	đại	học)

Chỗ ở —	bao	gồm	các	sửa	đổi	trong	
nhà như	dốc	thoải	đi	lại	dễ	dàng,	nhà	
vệ	sinh,	v.v.

Sức khỏe và an sinh —	gặp	chuyên	viên	
y	tế	(ví	dụ	như	chuyên	viên	vật	lý	trị	liệu,	
chuyên	viên	dinh	dưỡng,	nhân	viên	tư 
vấn),	cũng	như	có	ai	đó	để	bảo	đảm	
rằng	quý	vị	có	lối	sống	lành	mạnh

Tham gia về mặt xã hội —	tiếp	cận	các	
sinh	hoạt	địa	phương	và	tìm	kiếm	các	
nhóm	cộng	đồng	địa	phương

Độc lập —	tự	chăm	sóc

Duy	trì	mối quan hệ gia đình và	niềm 
tin về văn hóa 

Các hỗ trợ không được bao gồm:

>	 chi	phí	sinh	hoạt	hàng	ngày	không	liên	quan	
đến	nhu	cầu	hỗ	trợ	tình	trạng	khuyết	tật	

>	 hỗ	trợ	đã	được	tài	trợ	thông	qua	các	hệ	thống	
dịch	vụ	khác

>	 hỗ	trợ	có	khả	năng	gây	hại	cho	người	tham	gia	
hoặc	gây	rủi	ro	cho	người	khác	



 Thu thập thông tin để hỗ trợ yêu cầu truy  
 cập của quý vị 

>	 nói	chuyện	với	gia	đình	và	bạn	bè

>	 viết	ra	các	mục	tiêu	của	quý	vị	và	những	hỗ	trợ	
quý	vị	cần

>	 chọn	người	hỗ	trợ	của	quý	vị	

>	 thu	thập	tất	cả	các	giấy	tờ	và	báo	cáo	liên	
quan	(bằng	chứng	hỗ	trợ).	

 Cung cấp bằng chứng của quý vị 

>	 Đơn	xin	được	Thụ	hưởng	(Access	Request	
Form)	

>	 Mẫu	Bằng	chứng	Hỗ	trợ	NDIS	(NDIS	
Supporting	Evidence	Form).

 Các chuyên viên chăm sóc sức khỏe có thể  
 giúp đỡ 

>	 bác	sĩ	gia	đình

>	 chuyên	viên	chức	năng	trị	liệu

>	 chuyên	viên	ngôn	ngữ	trị	liệu

>	 chuyên	viên	tâm	lý

>	 chuyên	viên	vật	lý	trị	liệu.

 TIS (Hỗ trợ về Thông Phiên dịch) National 

TIS	National	là	dịch	vụ	thông	dịch	dành	cho	
người	thích	sử	dụng	ngôn	ngữ	khác	tiếng	Anh	để	
sử	dụng	các	dịch	vụ	dành	cho	họ	như	NDIS.	 
Dịch	vụ	này	bao	gồm:

>	 thông	dịch	qua	điện	thoại	ngay	lập	tức

>	 thông	dịch	qua	điện	thoại	đặt	hẹn	trước

>	 thông	dịch	có	mặt	tại	chỗ.

 Tìm thông dịch viên 

> gọi	cho	TIS	National	qua	số 131 450 hoặc	yêu	
cầu	nói	chuyện	với	NDIS	qua	số	1800 800 110.

> sử	dụng	điện	thoại	TTY	bằng	cách	gọi:	 
1800 555 677 

> dịch	vụ	thông	dịch	viên	miễn phí

> thông	dịch	viên	dịch	những	gì	nói	ra	và	không 
tư vấn

> Nhân	viên	Lập	Kế	hoạch	NDIS,	Dịch	vụ	Can	
thiệp	Mầm	non,	Dịch	vụ	LAC	(Điều	phối	Khu	vực	
Địa	phương)	hoặc	Điều	phối	viên	Hỗ	trợ	có	thể	
giúp	quý	vị	tìm	hoặc	đặt	hẹn	thông	dịch	viên.

 Các hỗ trợ cộng đồng 

>	 bệnh	viện,	bác	sĩ	gia	đình	(GP)	và	các	dịch	vụ	y	
tế	khác

>	 các	dịch	vụ	giáo	dục

>	 Centrelink	và	các	khoản	tiền	trợ	cấp	

>	 các	dịch	vụ	cộng	đồng	khác.	

 Các khoản tiền trợ cấp Centrelink và các  
 chương trình NDIS  

Các	quyền	lợi	và	khoản	tiền	trợ	cấp	của	Centrelink	
hoàn	toàn	tách	biệt	với	khoản	tài	trợ	cho	chương	
trình	NDIS.	Ví	dụ:	nếu	quý	vị	nhận	được	Tiền	
Cấp	dưỡng	Hỗ	trợ	Khuyết	tật	(Disability	Support	
Pension)	do	Centrelink	cấp,	thì	chương	trình	NDIS	
sẽ	bổ	sung	cho	khoản	tiền	này.

Bảo đảm quý vị 
có người hỗ trợ tại 
các cuộc họp với 
NDIA.

www.ssi.org.au/services/disability-services/multicultural-peer-network

Mạng	lưới	Hỗ	trợ	Đồng	đẳng	Đa	văn	hóa	(MPN,	Multicultural	Peer	
Support	Network)	là	sáng	kiến			của	Tổ	chức	Dịch	vụ	Định	cư	Quốc	
tế	(SSI,	Settlement	Services	International).	Dự	án	được	Bộ	Dịch	vụ	
Xã	hội,	Chính	phủ	Úc	tài	trợ.


