Chuẩn bị cho NDIS tại
Khu vực Đông Bắc Melbourne
Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (NDIS) sẽ
được triển khai trong Khu vực Đông Bắc Melbourne từ
ngày 1 tháng 7 năm 2016.
NDIS là gì?

kiểm soát cách thức, thời gian và địa điểm mà hỗ
trợ của họ được cung cấp.

NDIS là một phương pháp mới để hỗ trợ người
khuyết tật và được triển khai bởi Cơ quan Bảo
hiểm Khuyết tật Quốc gia (NDIA).

Nó cũng đảm bảo chắc chắn rằng họ sẽ nhận
được sự hỗ trợ cần thiết trong suốt cuộc đời của
họ.

NDIS đang được giới thiệu theo các giai đoạn, bởi
vì đây là một thay đổi lớn và quan trọng là phải
làm đúng và bền vững.
Các chi tiết về cách thức mọi người hoạt động
trong NDIS đã được đàm phán giữa Chính phủ
khối Thịnh Vượng Chung và bang Victoria.

NDIS hoạt động để kết nối người tham gia với
các hỗ trợ chính và cộng đồng. NDIS tài trợ cho
những hỗ trợ hợp lý và cần thiết khác để giúp
người tham gia theo đuổi mục tiêu và nguyện
vọng của mình, và tham gia vào cuộc sống hàng
ngày.

Cho đến nay, NDIS đã được thử nghiệm tại một
số địa điểm trên khắp đất nước. Vào ngày 01
tháng 7 năm 2013, thử nghiệm NDIS bắt đầu tại
bang Victoria.

Giúp đỡ người dân tham gia vào xã hội và kinh
tế đòi hỏi NDIS phải làm việc chặt chẽ với các tổ
chức cộng đồng để xác định cơ hội cho những
người khuyết tật.

NDIS hoạt động như thế nào?

Tại bang Victoria, có nhiều tổ chức cộng đồng
được thành lập, đây là những tổ chức trở nên
quan trọng trong việc giúp đỡ người khuyết tật
chuẩn bị cho NDIS.

NDIS sử dụng phương thức tiếp cận linh hoạt,
đến hết cuộc đời phối hợp với những người tham
gia, gia đình và những người chăm sóc họ, để
xây dựng các kế hoạch cá nhân. NDIS cung cấp
nhiều sự lựa chọn hơn cho người tham gia và

Chúng cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng
trong việc hỗ trợ người khuyết tật để đạt được
mục tiêu của họ.
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Việc tham gia tiến hành ra sao?

Nhu cầu và mục tiêu của mọi người là khác nhau.
Đó là lý do NDIS cung cấp cho bạn sự linh hoạt
để quản lý các nhu cầu hỗ trợ cá nhân của bạn.

Mọi người hiện đang nhận được hỗ trợ thông qua
Chính phủ bang Victoria hoặc Khối Thịnh Vượng
Chung sẽ được chuyển đến NDIS tại thời điểm
khác nhau tùy thuộc vào loại hỗ trợ mà họ nhận
được và nơi họ sinh sống.

Ai có thể tiếp cận NDIS?
Để tiếp cận NDIS tại Victoria, người dân phải:
•
•

NDIS sẽ có tại khu vực Đông Bắc Melbourne từ 1
tháng 7 năm 2016. Khu vực Đông Bắc Melbourne
bao gồm các khu vực chính phủ địa phương:
•
•
•

Banyule
Darebin
Nillumbik

•
•

•

Whittlesea
Yarra

sống trong một khu vực mà NDIS có phục vụ;
đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi và quốc tịch;
và
đáp ứng yêu cầu về tình trạng khuyết tật hoặc
các yêu cầu can thiệp sớm.

Một số chương trình của Chính phủ bang Victoria
dành cho người khuyết tật cũng có yêu cầu
tiếp cận tương tự như NDIS. Những người ở các
chương trình này được xác nhận từ Chính phủ
Victoria sẽ được coi là đã đáp ứng được các yêu
cầu về khuyết tật để vào NDIS. Các yêu cầu về
quốc tịch và tuổi tác vẫn sẽ cần phải được thoả
mãn.

Mọi người tham gia NDIS thế nào?
Trước khi chuyển đến khu vực của bạn, nếu bạn
đang nhận được hỗ trợ từ Chính quyền Victoria,
thì chi tiết liên lạc của bạn sẽ được trao cho
NDIA. Bước đầu tiên sẽ là một cuộc gọi điện thoại
từ NDIA để thảo luận về quá trình tham gia vào
NDIS.

Tôi cần chuẩn bị gì?

Tại khu vực Đông Bắc Melbourne, Nhóm Tiếp cận
quốc gia của chúng tôi sẽ gọi khách hàng hiện
tại của Chính quyền Victoria và Khối Thịnh Vượng
Chung trong những tháng tới. Sẽ có sắp xếp cho
những người có nhu cầu trao đổi thông tin thêm.

Hãy bắt đầu nghĩ về cuộc sống của bạn, tương lai
của bạn và những gì bạn muốn đạt được. Điều
này sẽ giúp bạn sẵn sàng cho kế hoạch NDIS
đầu tiên của mình. Bạn cũng có thể nói chuyện
với các tổ chức đang hỗ trợ bạn và tham dự một
buổi thông tin NDIS trong khu vực của bạn.

Trong cuộc điện thoại này, chúng tôi sẽ xác nhận
thông tin chi tiết của bạn và quy trình để bạn tiếp
cận NDIS.

Thông tin và nguồn lực để giúp bạn có tại
ndis.gov.au/vic.

Thông tin thêm

Sau khi bạn được xác định tham gia NDIS, bạn
nên tham dự một buổi thông tin về NDIS. Chi tiết
buổi thông tin sẽ được đăng tải trên trang web
của chúng tôi tại ndis.gov.au/vic.

Quá trình lập kế hoạch NDIS diễn ra
như thế nào?
Có một vài giai đoạn trong con đường NDIS của
bạn, từ sự hiểu biết và tiếp cận NDIS, đến phát
triển và thực hiện kế hoạch đầu tiên của bạn.
Trong năm đầu tiên của kế hoạch NDIS, điều
quan trọng là phải giám sát cách thức kế hoạch
của bạn giúp ích cho bạn. Thông tin này sẽ được
sử dụng để lên phương án cho các kế hoạch tiếp
theo của bạn khi kế hoạch của bạn được xem
xét.

8h tới 17h (AEST)
Thứ Hai đến Thứ Sáu

TTY 1800 555 677

Đối với những người khiếm
thính hay thất ngôn

1800 555 727

Nói và nghe

TIS 131 450

Đối với những người cần trợ
giúp về tiếng Anh

Theo dõi chúng tôi
trên Twitter @NDIS

Tìm kiếm chúng tôi trên
facebook/NDISAUS

*1800 các cuộc gọi từ điện thoại cố định được miễn phí.
Các cuộc gọi từ điện thoại di động có thể bị tính phí.
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