
 
 

 

Việc tham gia NDIS cho người khuyết tật 
đang hưởng Dịch vụ Gia cư có Chuyên viên 
Giúp đỡ  

 

Tờ Thông Tin 

 

 

Tháng Chín 2015 Những điểm quan trọng: 

 Quý vị được sử dụng Chương trình Toàn quốc Bảo hộ cho người 
Khuyết tật  (National Disability Insurance Scheme, NDIS) trong khoảng 
1 tháng Bảy 2016 và 30 tháng Sáu 2018 tùy theo vùng quý vị cư ngụ. 

 Quý vị sẽ tiếp tục được hưởng dịch vụ gia cư mà nơi đó đáp ứng được 
nhu cầu và sở thích của quý vị trong thời gian NDIS được triển khai 
trên toàn Tiểu bang NSW. 

 

Tờ thông tin này dành cho người khuyết tật hiện đang hưởng dịch vụ Gia cư có 

Chuyên viên Giúp đỡ. Tờ thông tin cung cấp các thông tin về thủ tục và thời điểm 

quý vị sử dụng được NDIS.  

Dịch vụ Gia cư có Chuyên viên Giúp đỡ là dịch vụ gì? 

Dịch vụ Gia cư có Chuyên viên Giúp đỡ cung ứng nơi cư trú đặc biệt cho những 

người khuyết tật hoặc giúp đỡ họ tiếp tục sống tại nơi đang cư trú. Ví dụ như: 

 Khu nhà tập thể và những khu cư xá rộng lớn, những nơi này cung ứng 
dịch vụ chăm sóc suốt 24 giờ. 

 Dịch vụ đến nhà chăm sóc và giúp đỡ việc nhà; giúp đỡ trong những 
sinh hoạt hàng ngày. 

Khi nào quý vị 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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Hiện nay quý vị đang hưởng dịch vụ gia cư có chuyên viên giúp đỡ. 
Khi nào quý vị sẽ sử dụng được NDIS? 

Quý vị sẽ sử dụng được NDIS từ tháng Bảy của năm mà chương trình được 

triển khai trong vùng quý vị cư ngụ.  

Ví dụ như, nếu quý vị cư ngụ trong vùng Central Coast, quý vị sẽ được sử dụng 

NDIS từ 1 tháng Bảy 2016.  

Nếu quý vị cư ngụ trong vùng Illawarra Shoalhaven, quý vị sẽ được sử dụng NDIS 

từ 1 tháng Bảy 2017.  

Kể từ 1 tháng Bảy 2018, tất cả những người khuyết tật tại NSW hội đủ điều kiện 

sẽ được sử dụng NDIS.  

Tiến trình thẩm định điều kiện và lập kế hoạch cho trường hợp của 
quý vị như thế nào? 

Trong hầu hết các trường hợp, nếu hiện nay quý vị đang hưởng dịch vụ gia cư 

có chuyên viên giúp đỡ, là công dân hoặc cư dân Úc hoặc người đang có visa 

thường trú và dưới 65 tuổi, điều kiện để được sử dụng các dịch vụ của NDIS sẽ 

đơn giản.  

Chúng tôi có thể thực hiện tiến trình này vì những người đang hưởng dịch vụ loại 

này hầu như đủ điều kiện để sử dụng NDIS. 

Khi gần đến ngày địa phương của quý vị được triển khai, quý vị sẽ được liên lạc 

và thông báo những bước kế tiếp để được sử dụng NDIS.  

Vấn đề nơi cư trú cho người khuyết tật của quý vị sẽ được tài trợ ra 
sao trong chương trình NDIS? 

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

Insurance Agency, NDIA) sẽ giúp quý vị lập một chương trình và xác định những 

dịch vụ giúp đỡ hợp lý và cần thiết cho quý vị, bao gồm dịch vụ gia cư có chuyên 

viên giúp đỡ. Đối với một số người, việc này bao gồm cả tài trợ kết hợp nơi cư 

trú và dịch vụ giúp đỡ. 

Quý vị được quyết định chọn nhà cung cấp dịch vụ nào quý vị muốn để cung ứng 

các dịch vụ giúp đỡ. 

Quý vị sẽ được yêu cầu đóng góp để trả chi phí tại nơi cư trú như hiện nay đang 

áp dụng. Ví dụ như, đóng góp của quý vị được dùng để trả tiền thực phẩm và 

những thứ cần thiết. Số tiền quý vị cần đóng góp tùy theo hoàn cảnh cá nhân 

của quý vị. 
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Nơi nào sẽ cung ứng dịch vụ gia cư có nhân viên giúp đỡ cho quý vị 
trong chương trình NDIS? 

Qua chương trình NDIS, Chính phủ NSW sẽ không còn cung ứng các dịch vụ 

giúp đỡ đặc biệt cho người khuyết tật nữa,bao gồm cả dịch vụ gia cư có chuyên 

viên giúp đỡ cho người khuyết tật.  

Những dịch vụ giúp đỡ này sẽ do bộ phận không thuộc chính phủ đảm trách, bộ 

phận này đã cung ứng phần lớn dịch vụ gia cư có chuyên viên giúp đỡ cho 

người khuyết tật.    

Nơi cư trú có chuyên viên giúp đỡ cho người khuyết tật là thế nào? 

Thuật ngữ nơi cư trú có chuyên viên giúp đỡ cho người khuyết tật dùng để nói 

đến nhiều loại chỗ ở khác nhau được xây dựng với mục đích đáp ứng được nhu 

cầu riêng biệt của người khuyết tật. Nơi cư trú có chuyên viên giúp đỡ cho người 

khuyết tật bao gồm các khu tập thể, khu cư xá rộng lớn và những dãy nhà ở nằm 

trong các khu cư xá.  

Các Chính phủ Liên bang, Tiểu bang và Lãnh thổ đã đồng ý cùng làm việc với 

NDIA để soạn và thử nghiệm các biện pháp mới về gia cư. Việc hợp tác điều 

nghiên này sẽ cho biết sẽ cung ứng dịch vụ giúp đỡ về gia cư như thế nào của 

chương trình NDIS trong tương lai. 

Quý vị có được thay đổi việc sắp đặt về nơi cư trú trong chương 
trình NDIS không? 

Nếu là người tham gia chương trình NDIS, quý vị có thể làm việc với NDIA nếu 

muốn thay đổi việc sắp đặt về nơi cư trú cho quý vị.  

Làm cách nào quý vị tìm hiểu thêm những lựa chọn sẵn có về nơi cư 
trú qua NDIS? 

Quý vị có thể tìm thấy bản hướng dẫn về điều kiện cần hội đủ để được hưởng 

dịch vụ giúp đỡ cá nhân tổng hợp trong trang mạng www.ndis.gov.au hoặc bằng 

cách gọi cho NDIA qua số 1800 800 110. 
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