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Government of Western Australia
National Disability Insurance Scheme
Chính Phủ Tây Úc
Chương Trình Bảo Hiểm Người Khuyết Tật Toàn Quốc
Người chăm sóc ở nước Úc

Hội Tự Kỷ ở Tây Úc

Làm sao mà tôi có thể sử dụng
NDIS ở Tây Úc Được?
Bước thứ nhất

Soát xem các điều kiện để được quyền sử dụng là gì
Soát xem các điều kiện để được quyền sử dụng là gì
Thử xem mình có được quyền sử dụng hay không qua trực tuyến trên mạng:
http://www.dsc.wa.gov.au/Am_I_Eligible/
HAY gọi điện thoại số 1800 996 214; TTY (máy đánh chữ viễn thông) 08 9426 9315
HAY liên lạc với văn phòng Điều Phối ở Địa Phương bạn (bạn có thể gọi số 08 9489 8900
để hỏi chi tiết)

Bước thứ hai

Cung cấp tài liệu bằng chứng
Người ta sẽ bảo bạn liên lạc với một Nhân Viên Điều Phối ở Địa Phương, người đó sẽ giúp
đỡ bạn trong cuộc hành trình qua NDIS. Họ sẽ xác định quyền bạn được sử dụng trước khi
khỏi sự tiến trình đặt kế hoạch.
Bạn có thể cần phải cung cấp thêm tài liệu bằng chứng cho việc này, chẳng hạn như những
báo cáo của bác sĩ, một bản sao của hộ chiếu (giấy thông hành) hay giấy khai sinh của bạn
và bằng chứng cho địa chỉ, ví dụ như bằng lái xe hiện hành hay một biên lai điện nước. Bạn
có thể nhờ một người khác giúp đỡ cho bạn về chuyện này, ví dụ như một người bạn, một
thành viên trong gia đình, hay một người biện hộ dùm cho mình.

Bước thứ ba

Làm kế hoạch hỗ trợ
Trong khi bạn còn đang đợi để cho họ xác định quyền được sử dụng, có thể bạn muốn liên
lạc với các cơ quan nhận tài trợ của chính phủ để cung cấp thêm thông tin về tiến trình đặt
kế hoạch, hay là bạn có thể nói với các cơ quan hiện nay đang giúp đỡ bạn để cho họ giúp.
Các cơ quan được chính phủ tài trợ gồm có: Khuyết tật về phát triển ở Tây Úc
(Developmental Disability WA), Hội Chứng Downs ở Tây Úc (Down Syndrome WA), Dịch Vụ
Cộng Đồng Viễn Bắc (Far North Community Service), Trung Tâm Đa Văn Hoá ở Fremantle
(Fremantle Multicultural Centre), Richmond Lành mạnh (Richmond Wellbeing), WAIS và Hội
Người Điếc ở Tây Úc (WA Deaf Society ) (hỗ trợ bởi Bộ Cộng Đồng - Dich Vụ Khuyết Tật).
Nếu bạn được chẩn đoán là có hội chứng Tự Kỷ thì bạn cũng có thể liên lạc với Hội Tự Kỷ
(Autism Association).

Bước thứ tư

Kế hoạch hỗ trợ cho cá nhân bắt đầu
Sau khi quyền sử dụng đã được quyết định rồi thì Nhân Viên Điều Phối ở Địa Phuơng sẽ
cộng tác với bạn để đặt ra một kế hoạch hỗ trợ. Bạn có thể nhờ một người khác giúp đỡ
cho bạn về chuyện này, ví dụ như một người bạn, một thành viên trong gia đình, một người
chăm sóc hay bênh vực cho bạn. Sau khi đã được chấp thuận thì các kế hoạch cho cá
nhân được áp dụng trong 12 tháng.

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

