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Chương Trình Bảo Hiểm Người Khuyết Tật Toàn Quốc
Người chăm sóc ở nước Úc

Hội Tự Kỷ ở Tây Úc

Tôi có đủ điều kiện để được hưởng
NDIS ở Tây Úc không?
Chương Trình Bảo Hiểm Người Khuyết Tật Toàn Quốc
ở Tây Úc (NDIS ở Tây Úc) giúp cho những người bị
khuyết tật được sử dụng các hỗ trợ thích ứng với các
nhu cầu của cá nhân họ. 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.
Những cá nhận có quyền được hưởng và gia đình hay
các người chăm sóc cho họ sẽ được một Nhân Viên
Điều Phối ở Địa Phuơng giúp đỡ. Nhân Viên Điều Phối
ở địa Phuơng sẽ cộng tác với bạn để đặt ra một kế
hoạch hỗ trợ nhận biết được là bạn cần những giúp đỡ
nào hiện nay và trong tương lai. Họ sẽ giúp bạn liên
kết với các dịch vụ của cộng đồng ở địa phương, tài
trợ bởi chính quyền và các dịch vụ chính quy để giúp
cho bạn đạt được các mục tiêu của mình. Kế hoạch
này cần phải duyệt lại mỗi năm vì các mục tiêu và nhu
cầu của bạn có thay đổi.

Muốn sử dụng NDIS ở Tây Úc bạn hay người được bạn
ủng hộ cần phải hội đủ các điều kiện về tuổi tác, cư trú
và khuyết tật hay về nhu cầu cần sự can thiệp sớm.
Điều kiện để cho một người mới được đủ tư cách để
tham dự vào NDIS ở Tây Úc gồm có:

✓ Phải dưới 65 tuổi vào lúc yêu cầu xem có đủ điều
kiện để được hưởng hay không

✓ Phải là một công dân Úc, có Visa Thường Trú hay
một Visa loại Che Chở Đặc Biệt (Phân hạng 444 –
công dân của Tân Tây Lan thôi)

✓ Phải cư trú vĩnh viễn ở một nơi NDIS có hoạt
động (bạn có thể tìm xem các khu vực nào có NDIS
bằng cách vào mạng
http://www.disability.wa.gov.au/wa-ndis/wa-ndis/)

✓ Bằng chứng là bị khuyết tật hay bị suy yếu vĩnh viễn
qua một giấy báo cáo của bác sĩ xác nhận chẩn
đoán và tác động ảnh hưởng đến chức năng trong
đời sống hàng ngày.
Trẻ con dưới 8 tuổi cũng có thể hội đủ các điều kiện là
chúng cần sự can thiệp sớm. Muốn biết thêm thông tin
về sự can thiệp sớm và các điều kiện để sử dụng, làm
ơn xem trên mạng
http://www.disability.wa.gov.au/wa-ndis/wa-ndis/ hay liên
lạc với văn phòng Điều Phối ở Địa Phuơng bạn.

Nếu bạn không chắc chắn là mình có hội đủ điều
kiện để sử dụng hay không xin liên lạc với văn
phòng Điều Phối ở Địa Phuơng hay bạn có thể gọi
điện thoại tới Hội Tự Kỷ ở số 08 9489 8900 để biết
thông tin tổng quát về Chương Trình Bảo Hiểm
Người Khuyết Tật Toàn Quốc ở Tây Úc.
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