
ሃገራዊ ኣካለ መጕዳዕቲ ኢንሹራንስ 
ንድፊ ኣሰራርሓ/ NDIS ከምኡ’ውን 
ኣካለ ጕድዓተኛ   

ሓደ ሰብ በዚ ዝስዕብ ንምግባር ከቢድ ክኾኖ ይኽእል … 

• ንባዕሎም ምክንኻን ንክገብሩ

• ማዕልታዊ ምንቅስቃስ ሥርሓቲ ንምግባር

• ብከባቢ ብእግሪ ምኻድ ወይ ንምንቕስቃስ

• ካብ ገዛ ንምውጻእ

• ብጽቡቅ ንምስማእ ወይኻአ ንምርኣይ

• ብግልጺ ንምሕሳብ ወይኻዓ ንምምሃር

• ዘለኻ ምሕዝነት ንምቕጻልን ንምፍራይ

• ንምዝራብን ንምርዳእ

ናይ ኣካል መጉዳዕቲ ዘለዎ ሰብ ፍሉይ ዝበለ መሳርሒ ኣቕሑት ክጥቐም ከምዘለዎ ወይኻዓ ብቐጻልነት መፈወሲ ሕክምና ክረኽብ ኣለዎ። 

NDIS እንታይ ማለት እዩ? 

ምስ ኣካል መጕዳዕቲ ዘለው ሰባት ንዝደልዮም ሓገዝ ምእንታን ክረኽብ ናይ NDIS (ሃገራዊ ናይ ኣካለ ጕድዓተኛ ኢንሹራንስ ንድፊ 
ኣሰራርሓ) ብናጻ ዝውሃብ ናይ መንግሥቲ ፕሮግራም እዩ። ካብ NDIS ሓገዝ ንምርካብ ክትገብሮ ዘለካ…  

1) ናይ ኣውስትራሊያ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ወይኻዓ ዜግነት ወይኻዓ ናይ መከላኸሊ ዕቆባ ፍሉይ ቪዛ ንዘለዎ፤ ከምኡ’ውን;
2) ቀዋማይ ዝኾነ ናይ ኣካል መጕዳዕቲ ዘለዎ – የትም ክኸይድ ዘይኽእል – ከምኡ’ውን ብናብራ ሕይወትኻ ከቢድ ጸገም ዘለዎ፤

ከምኡ’ውን;
3) ንደገፍ ክግበረልካ ማመልከቻ ክተእትው እንከሎ ዕድሜኻ ካብ ትሕቲ 65 ዓመት ምዃን ኣለካ።

ብኸመር NDIS ክሕግዝ ይኽእል? 

በቲ ደገፍ ክኻተት ዚኽእል ምስ እዚ ዝስዕብ ሓገዝ… 

• ማዕልታዊ ኣካል ምንቅስቃስ (ሰብነትኻ ምትሕጻብ፤
መግቢ ምውሳድ ወ.ዘ.ተ.)

• ኣብ ገዛ ውሽጢ ሥራሕቲ (ጽሬት፤ ናይ ኣትኽልቲ
ምክንኻን ወ.ዘ.ተ.)

• እዳጋ ምግባርን ንመልእኽቲ ሓጺር ጕዕዞ

• ናብ ቆፀሮታት ምኻድ

• ንናይ ናብራ ሕይወት ክዕለውት ምምሃር

• ንስኻ ንክትንቐሳቀሰሉ፤ ክትዘራረበሉ ዝሕግዘኻ
መሳርሒ ኣቅሑት ንምግዛእን በብማዓልቱ ዝግበሩ
ሥራሕቲ ብዝበለጸ ክሕግዘካ ንምባር

• ሓደሽቲ መሓዙት ምፍራይን ናብ ማሕበራዊ
መራኸቢ ምውጻእ

• መፈወሲ ሕክም

• ቐዲምካ ጣላቓ ምእታው

ንNDIS ንክርድኣካ ወይኻ ንክተምልክት ሓገዝ ክትገብሮ ትኽእል: 

• ንናትኻ NDIS ማሕበረሰብ መራኸቢት፤ ሀለን ዊልኪንሶን/Helen Wilkinson ዝተብሃለት ብስልኪ

0427 601 910 ወይኻዓ ብኢሜል helenw@curacares.com ጌርካ ኣዘራርብ

• ብቐጥታ ን NDIS ክተዘራርብ ብስልኪ 1800 800 110 ምድዋል ወይኻዓ ኣብ ድረገጺ ndis.gov.au ኣቲኻ ምርኣይ።

ኣስተርጓማይ እንተደሊኻ TIS ብስልኪ 131 450 ምድዋል። 

ኣካለ ጕድዓተኛ እንታይ ማለት እዩ? 

ብዛዕባ NDIS ብዝበለጸ ምፍላጥ 

mailto:helenw@curacares.com


ሃገራዊ ኣካለ መጕዳዕቲ ኢንሹራንስ 
ንድፊ ኣሰራርሓ/ NDIS ከምኡ’ውን 
ኣካለ ጕድዓተኛ   

ሓደ ሰብ በዚ ዝስዕብ ንምግባር ከቢድ ክኾኖ ይኽእል … 

• ንባዕሎም ምክንኻን ንክገብሩ

• ማዕልታዊ ምንቅስቃስ ሥርሓቲ ንምግባር

• ብከባቢ ብእግሪ ምኻድ ወይ ንምንቕስቃስ

• ካብ ገዛ ንምውጻእ

• ብጽቡቅ ንምስማእ ወይኻአ ንምርኣይ

• ብግልጺ ንምሕሳብ ወይኻዓ ንምምሃር

• ዘለኻ ምሕዝነት ንምቕጻልን ንምፍራይ

• ንምዝራብን ንምርዳእ

ናይ ኣካል መጉዳዕቲ ዘለዎ ሰብ ፍሉይ ዝበለ መሳርሒ ኣቕሑት ክጥቐም ከምዘለዎ ወይኻዓ ብቐጻልነት መፈወሲ ሕክምና ክረኽብ ኣለዎ። 

NDIS እንታይ ማለት እዩ? 

ምስ ኣካል መጕዳዕቲ ዘለው ሰባት ንዝደልዮም ሓገዝ ምእንታን ክረኽብ ናይ NDIS (ሃገራዊ ናይ ኣካለ ጕድዓተኛ ኢንሹራንስ ንድፊ 
ኣሰራርሓ) ብናጻ ዝውሃብ ናይ መንግሥቲ ፕሮግራም እዩ። ካብ NDIS ሓገዝ ንምርካብ ክትገብሮ ዘለካ…  

1) ናይ ኣውስትራሊያ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ወይኻዓ ዜግነት ወይኻዓ ናይ መከላኸሊ ዕቆባ ፍሉይ ቪዛ ንዘለዎ፤ ከምኡ’ውን;
2) ቀዋማይ ዝኾነ ናይ ኣካል መጕዳዕቲ ዘለዎ – የትም ክኸይድ ዘይኽእል – ከምኡ’ውን ብናብራ ሕይወትኻ ከቢድ ጸገም ዘለዎ፤

ከምኡ’ውን;
3) ንደገፍ ክግበረልካ ማመልከቻ ክተእትው እንከሎ ዕድሜኻ ካብ ትሕቲ 65 ዓመት ምዃን ኣለካ።

ብኸመር NDIS ክሕግዝ ይኽእል? 

በቲ ደገፍ ክኻተት ዚኽእል ምስ እዚ ዝስዕብ ሓገዝ… 

• ማዕልታዊ ኣካል ምንቅስቃስ (ሰብነትኻ ምትሕጻብ፤
መግቢ ምውሳድ ወ.ዘ.ተ.)

• ኣብ ገዛ ውሽጢ ሥራሕቲ (ጽሬት፤ ናይ ኣትኽልቲ
ምክንኻን ወ.ዘ.ተ.)

• እዳጋ ምግባርን ንመልእኽቲ ሓጺር ጕዕዞ

• ናብ ቆፀሮታት ምኻድ

• ንናይ ናብራ ሕይወት ክዕለውት ምምሃር

• ንስኻ ንክትንቐሳቀሰሉ፤ ክትዘራረበሉ ዝሕግዘኻ
መሳርሒ ኣቅሑት ንምግዛእን በብማዓልቱ ዝግበሩ
ሥራሕቲ ብዝበለጸ ክሕግዘካ ንምባር

• ሓደሽቲ መሓዙት ምፍራይን ናብ ማሕበራዊ
መራኸቢ ምውጻእ

• መፈወሲ ሕክም

• ቐዲምካ ጣላቓ ምእታው

ንNDIS ንክርድኣካ ወይኻ ንክተምልክት ሓገዝ ክትገብሮ ትኽእል: 

• ንናትኻ NDIS ማሕበረሰብ መራኸቢት፤ ሀለን ዊልኪንሶን/Helen Wilkinson ዝተብሃለት ብስልኪ

0427 601 910 ወይኻዓ ብኢሜል helenw@curacares.com ጌርካ ኣዘራርብ

• ብቐጥታ ን NDIS ክተዘራርብ ብስልኪ 1800 800 110 ምድዋል ወይኻዓ ኣብ ድረገጺ ndis.gov.au ኣቲኻ ምርኣይ።

ኣስተርጓማይ እንተደሊኻ TIS ብስልኪ 131 450 ምድዋል። 

ኣካለ ጕድዓተኛ እንታይ ማለት እዩ? 

ብዛዕባ NDIS ብዝበለጸ ምፍላጥ 

mailto:helenw@curacares.com

