
ANG NDIS AT KAPANSANAN  

Maaaring may kapansanan ang isang tao kung nahihirapan siyang… 

• pangalagaan ang kanyang sarili

• gumawa ng mga gawain sa araw-araw

• lumakad o lumibot-libot

• umalis ng bahay

• makarinig o makakitang mabuti

• mag-isip nang malinaw o matuto

• magkaroon at magpanatili ng mga

kaibigan

• magsalita at maunawaan ng iba

Ang tao na may kapansanan ay maaaring mangailangang gumamit ng natatanging kagamitan o 
mangailangan ng patuloy na paggamot.  

Ano ang NDIS? 

Ang NDIS (Pambansang Paraan ng Seguro para sa May-Kapansanan) ay isang libreng 
programa ng pamahalaan upang tulungan ang mga tao na may kapansanan na makakuha ng 
suportang kailangan nila. Upang makakuha ng tulong mula sa NDIS, ikaw ay dapat…  

1) Maging isang permanenteng residente o mamamayan ng Australya o may hawak na
Protected Special Visa, at;

2) May permanenteng kapansanan – hindi ito mawawala – at ito ay matinding umaapekto sa
iyong buhay, at;

3) Mas bata kaysa 65 taong gulang kapag nag-aplay ka para sa suporta.

Paano makakatulong ang NDIS? 

Maaaring kabilang sa suporta ang tulong sa… 

• mga gawain sa araw-araw (paliligo,

pagkain, atbp.)

• mga gawaing-bahay (paglilinis,

paghahardin, atbp.)

• pamimili at mga nilalakad

• pagpunta sa mga appointment

• pag-aaral ng mga kasanayan sa

pamumuhay

• pagbili ng kagamitan upang

suportahan ang iyong pagkilos,

pakikipagkomunikasyon, at paggawa

ng iba pang mga gawain nang mas

madali sa araw-araw

• pagkakaroon ng mga bagong kaibigan

at paglabas upang makipagsosyalan

• paggamot

Para sa tulong upang maunawaan o mag-aplay para sa NDIS, maaari kang: 

• Makipag-ugnay sa iyong NDIS Community Connector na si Carla Carneiro, sa pamamagitan 
ng pagtawag sa 0427 626 723 o pag-email sa carlac@curacares.com.

• Makipag-usap nang direkta sa NDIS sa pamamagitan ng pagtawag sa 1800 800 110 o 
pagbisita sa ndis.gov.au

Kung kailangan mo ng interpreter, tawagan ang TIS sa 131 450. 

Ano ang kapansanan? 

Alamin ang higit pa tungkol sa NDIS 
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