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Gia nhập vào NDIS bao hàm những gì?
Chương Trình Bảo Hiểm Người Khuyết Tật Toàn Quốc ở Tây Úc (NDIS ở Tây Úc) là một phương thức
mới cho những người bị khuyết tật được sử dụng các hỗ trợ thích ứng với các nhu cầu của cá nhân
họ, hiện nay và trong tương lai. Chương trình này được Bộ Cộng Đồng- Dịch Vụ Khuyết Tật (trước
đây tên là Ủy Hội Phục Vụ Khuyết Tật) quản lý trong các địa phương ở Tây Úc.
Quy trình sau đây chỉ rõ những bước cần phải làm trước khi bất cứ một ai có thể sử dụng các dịch vụ được tài trợ qua
một kế hoạch của NDIS (NDIS plan).
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Có đủ điều kiện để hưởng không

• Liên lạc với NDIS ở Tây Úc để xem bạn có đủ điều kiện
để được hưởng hay không và yêu cầu muốn được sử
dụng NDIS.

• Gọi số 1800 996 214 hay tới văn phòng Điều Phối ở

Phát triển một kế hoạch

• Sau khi đã xác định quyền được hưởng rồi, thì
Nhân Viên Điều Phối ở Địa Phuơng sẽ gặp bạn để
bắt đầu phát triển một kế hoạch với NDIS để hỗ trợ
cho các nhu cầu hiện nay và trong tương lai.

• Tiến trình đặt kế hoạch có thể mất tới 90 ngày.

Địa Phuơng gần nhà bạn nhất.

• Bạn sẽ được hồi âm trong vòng 21 ngày kể từ ngày
bạn nộp đơn về quyền được hưởng và các tài
liệu bằng chứng.
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Kiếm các cơ quan cung cấp dịch vụ

• Trong tiến trình đặt kế hoạch, Nhân Viên Điều Phối
ở Địa Phuơng sẽ giúp bạn tìm hiểu chọn lựa các hỗ
trợ và dịch vụ có thể được cung cấp bởi cộng đồng ở
địa phương, bởi chính quyền và các hỗ trợ và dịch vụ
chính quy.

• Nhân Viên Điều Phối ở Địa Phuơng sẽ bảo bạn liên lạc
với các cơ quan cung cấp dịch vụ có thể giúp cho bạn
đạt được các mục tiêu ở trong kế hoạch của mình.
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Hoàn tất Kế Hoạch

• Các hỗ trợ và dịch vụ được tài trợ sẽ cần phải được
chấp thuận trước khi có thể để chúng vào trong kế
hoạch NDIS của bạn.

• Các dịch vụ thường khỏi sự vào khoảng 4 tới 6 tuần
lễ sau khi kế hoạch được chấp thuận.

• Kế hoạch NDIS thường là cho một năm, trừ phi có
chỉ định gì khác.

Hỗ trợ bởi Bộ Công Đồng (Dịch Vụ Khuyết Tật)
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