Mga Opsyon sa Pamamahala ng NDIS
This project is an NDIS Information, Linkages and Capacity Building (ILC) initiative. For more ILC events and resources please visit http://www.disability.wa.gov.au/wa-ndis/wa-ndis/information-linkages-and-capacity-building/resources/

Ikaw ay makapipili ng tatlong paraan upang pamahalaan ang iyong NDIS na plano. Makapipili ka ng isa o
kombinasyon ng mga opsyon sa pamamahalang ito para sa iba’t ibang bahagi ng iyong plano.
Ang tatlong opsyon mo ay:
1. Sariling Pamamahala

2. Pamamahala ng Plano

3. Pamamahala ng Ahensya

SARILING PAMAMAHALA

Sariling Pamamahala
• Ang sariling pamamahala ay kapag ikaw ay may lubos na kontrol at responsabilidad
para sa pamamahala ng salapi (pondo) at mga suporta sa iyong plano.
• Makukuha mo ang iyong mga pondo (mga hiling sa kabayaran) mula sa NDIS at
ikaw ang magbabayad ng iyong mga suporta at serbisyo.

Pamamahala ng Plano
• Ang pamamahala ng plano ay kapag kumuha ka ng Plan Manager upang kumuha
ng iyong mga pondo (mga hiling sa kabayaran) at ang Plan Manager ang
magbabayad ng iyong mga suporta at sebisyo para sa iyo.

Pondo ng
NDIS

Ako / Ang Hinirang

Tagapagbigay
ng Serbisyo

PAMAMAHALA NG PLANO

• Ang iyong Plan Manager ay kinakailangang nakarehistro sa NDIS.
• Kung mayroon kang Plan Manager, kung gayon ay may karagdagang salapi (pondo)
sa iyong plano upang ibayad sa iyong Plan Manager para sa kanilang mga serbisyo.

Pamamahala ng Ahensya
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PAMAMAHALA NG AHENSYA

• Ang pamamahala ng ahensya ay kapag ang NDIS ang nagbabayad ng mga
tagapagbigay ng serbisyo para sa iyo.
• Ang mga tagapagbigay ng serbisyo sa iyo ay may responsabilidad sa pagkuha ng pondo
(hiling sa kabayaran) mula sa NDIS para sa halaga ng mga suporta at serbisyong
ibinibigay nila sa iyo.

www.multiculturalfutures.org.au
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Sariling Pamamahala

Pamamahala ng Plano

Pamamahala ng
Ahensya (NDIA)

Makakukuha (makabibili) ba
ako ng mga serbisyo mula
sa mga tagapagbigay na
wnakarehistro sa NDIS?

Oo

Oo

Oo

Makakukuha (makabibili) ba
ako ng mga serbisyo mula sa
mga tagapagbigay na hindi
nakarehistro?

Oo

Oo

Hindi

Maaari ba akong kumasundo
ng sarili kong mga
manggagawa?

Oo

Oo

Ikukumpirmi ng NDIA

(Bagama’t hindi
lahat ng Plan
Manager ay
nakatala sa payroll)

Oo
Hindi

Mayroon ba akong mga
legal na obligasyon kapag
kumasundo ako ng sarili kong
manggagawa?

Oo

Oo

Oo

Kailangan ko bang kumuha
ng pondo (mga hiling sa
kabayaran) at magbayad
para sa aking mga suporta at
serbisyo?

Oo

Hindi

Hindi

Kailangan ko bang magtago
ng mga angkop na rekord?

Oo

Hindi

Hindi

Hindi

Oo

Oo

Kailangan ko bang sundin ang
Gabay sa Presyo ng NDIS?

(Ang iyong Plan
Manager ang
gagawa nito)

Makakukuha ba ako ng
impormasyon tungkol sa kung
saan ko gagastahin ang aking
badyet at kung magkano ang
natitira?

Oo

Oo

Oo

Makakukuha ba ako ng
karagdagang salapi (mga
pondo) sa aking plano para
sa opsyon ng pamamahalang
ito?

Hindi

Oo

Hindi

Kailangan bang mag-book ng
mga serbisyo?

Hindi

(May karagdagang
mga pondo na
tiyakang pambayad
para sa iyong
Plan Manager)

(Hindi, para sa
mga bahagi ng
iyong plano na
may Sariling
Pamamahala)

Oo

Oo
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Kailangan ko ba ng hiwalay
na account sa bangko?

Oo

Hindi

Hindi

Hindi

Hindi

!

(Ito ay lubos na inirerekomenda
ng NDIA, hindi sapilitan)

Kailangan ko ba ng
Kasunsuan sa Serbisyo?

Hindi

(Gayunman, ito ay lubos na
inirerekomenda)

!

(Gayunman, ito ay lubos na
inirerekomenda)

!

(Gayunman, ito ay lubos na
inirerekomenda)

!

Ako lamang ba ang may
tanging responsabilidad para
sa kalidad ng aking mga
suporta at serbisyo?

Oo

Kailangan ko bang tingnan
kung paano ko nakakamit ang
aking mga mithiin sa aking
plano bago repasuhin ang
plano?

Oo

Oo

Oo

(Ikaw ay maaaring hilingang
kumuha ng mga ulat mula sa
mga tagapagbigay ng serbisyo
para sa pagrerepaso
ng iyong plano)

(Ikaw ay maaaring hilingang
kumuha ng mga ulat mula sa
mga tagapagbigay ng serbisyo
para sa pagrerepaso
ng iyong plano)

(Ang mga Tagapagbigay ng
Serbisyo ay maaaring hilingang
magbigay ng ulat ng
pag-unlad sa NDIA)

www.multiculturalfutures.org.au

Oo

Hindi

(Ang mga nakarehistrong
tagapagbigay ng serbisyo ay
nagdaan na sa proseso ng
pagtasa ng kalidad
upang marehistro
sa NDIS) proseso
ng pagtasa ng
kalidad upang
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