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Tháng Chín 2015 Những điểm quan trọng: 

NDIS giúp đỡ quý vị thế nào? 

 Nếu trước giờ quý vị chưa từng sử dụng bất cứ dịch vụ giúp đỡ cho 

người khuyết tật nào do Chính phủ NSW tài trợ, quý vị sẽ có thể được sử 

dụng Chương trình Toàn quốc Bảo hộ cho người Khuyết tật (National 

Disability Insurance Scheme, NDIS) từ 1 tháng Bảy 2016, tùy theo vùng 

quý vị đang cư ngụ.  

 Cơ quan Phụ trách Chương trình Toàn Quốc Bảo hộ cho người Khuyết 

tật (National Disability Insurance Agency, NDIA) sẽ xác định xem quý vị 

có hội đủ điều kiện sử dụng NDIS không. 

Tờ thông tin này dành cho những người khuyết tật trước giờ chưa từng sử dụng 

bất cứ dịch vụ giúp đỡ cho người khuyết tật nào do Chính phủ NSW tài trợ. Tờ 

thông tin cung cấp các thông tin về thủ tục và thời điểm quý vị sử dụng được 

NDIS.  

NDIS giúp quý vị được chọn lựa và kiểm soát những dịch vụ giúp đỡ mà quý vị 

cần cho cuộc sống theo ý nguyện và nhận biết được mục tiêu và nguyện vọng. 

Chương trình cũng sẽ giúp quý vị được chọn lựa và kiểm soát nhà cung cấp dịch 

vụ giúp đỡ cho quý vị. Chương trình giúp cho quý vị có được sự hỗ trợ và các 

thông tin và cơ hội tham gia vào cộng đồng. 

Khi nào quý vị sẽ sử dụng được NDIS? 

Khi nào sử dụng được NDIS tùy theo nơi quý vị cư ngụ. Bản đồ dưới đây cho 

biết khi nào NDIS sẽ được triển khai trong vùng quý vị cư ngụ. 
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Kể từ 1 tháng Bảy 2018, tất cả những người khuyết tật tại NSW hội đủ điều kiện 

sẽ được sử dụng NDIS.  

Nếu hiện nay quý vị không được hưởng dịch vụ giúp đỡ đặc biệt cho người 

khuyết tật nào của Chính phủ NSW, quý vị sẽ có cơ hội được sử dụng NDIS khi 

chương trình khởi sự tại địa phương quý vị cư ngụ, nếu quý vị có nhu cầu cấp 

thiết cần được giúp đỡ, và hiện nay chưa được giúp đỡ. 

Làm thế nào quý vị sử dụng được NDIS? 

Để được sử dụng NDIS quý vị cần hội đủ những điều kiện tham gia NDIS, những 

điều kiện này do NDIA đề ra. 

Để được thẩm định quý vị cần điền một mẫu Yêu cầu Thẩm định khi NDIS được 

triển khai trong vùng quý vị cư ngụ và nộp cho NDIA.  

Nếu quý vị được thẩm định hội đủ điều kiện sử dụng NDIS quý vị sẽ cần sắp xếp 

để gặp một nhân viên lập kế hoạch giúp đỡ. Nhân viên lập kế hoạch sẽ làm việc 

với quý vị và thảo luận về mục tiêu và nguyện vọng và sự hỗ trợ cần thiết để đạt 

được những điều này.  

Quý vị phải chuẩn bị thế nào cho chương trình NDIS? 

Thủ tục gồm bốn bước tiếp theo, dễ dàng cho những người khuyết tật có thể hội 

đủ điều kiện được sử dụng NDIS: 

1. Xác định khi nào NDIS sẽ khởi sự tại địa phương quý vị cư ngụ qua trang 

mạng của NDIS NSW www.ndis.nsw.gov.au  

2. Xác định xem nếu quý vị có thể hội đủ điều kiện qua trang mạng của 

NDIS toàn quốc www.ndis.gov.au  

3. Xem trong trang mạng của My Choice Matters 

www.mychoicematters.org.au hoặc nói chuyện với thân nhân hoặc người 

chăm sóc để nhờ hoạch định ra những mục tiêu của quý vị. 

4. Khi gần đến ngày NDIS triển khai tại địa phương quý vị cư ngụ, liên lạc 

với NDIA, www.ndis.gov.au hoặc gọi điện thoại cho họ qua số 

1800 800 110. 
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