NDIS & KHUYẾT TẬT
Khuyết tật là gì?
Một người có thể là bị khuyết tật nếu họ khó…
•
•
•
•

tự chăm sóc bản thân
thực hiện các sinh hoạt hàng ngày
đi đứng hoặc di chuyển
ra khỏi nhà

•
•
•
•

nghe hoặc nhìn rõ
suy nghĩ rõ ràng hoặc học tập
kết bạn và duy trì tình bạn
nói chuyện và người khác hiểu họ

Người khuyết tật có thể cần sử dụng thiết bị đặc biệt hoặc cần chữa trị liên tục.

NDIS là gì?
NDIS (Chương trình Bảo hiểm Người khuyết tật Toàn quốc) là chương trình miễn phí
của chính phủ nhằm giúp người khuyết tật nhận được sự giúp đỡ họ cần. Để nhận
được sự giúp đỡ từ NDIS, quý vị phải…
1) Là thường trú nhân hoặc công dân Úc hoặc người có Thị thực Đặc biệt diện Bảo vệ
(Protected Special Visa), và;
2) Bị khuyết tật vĩnh viễn – sẽ không hết – và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống
của quý vị, và;
3) Chưa đến 65 tuổi khi quý vị nộp đơn xin trợ giúp.

NDIS có thể giúp những gì?
Sự trợ giúp có thể bao gồm trợ giúp về…
•
•
•
•

các sinh hoạt hàng ngày (tắm vòi
hoa sen, ăn uống, v.v.)
công việc nhà (dọn dẹp, làm vườn,
v.v.)
mua sắm và việc lặt vặt
đi dự các cuộc hẹn

•
•

•
•

học các kỹ năng sinh sống
mua thiết bị để giúp quý vị di
chuyển, giao tiếp và thực hiện các
công việc hàng ngày dễ dàng hơn
kết bạn mới và ra ngoài giao du
liệu pháp

Tìm hiểu thêm về NDIS
Để được trợ giúp hiểu hoặc đăng ký NDIS, quý vị có thể:
•
•

Gọi số 0427 601 910 hoặc gửi email đến helenw@curacares.com để liên lạc với
Người kết nối Cộng đồng NDIS (NDIS Community Connector) của mình, Helen
Wilkinson
Gọi số 1800 800 110 để nói chuyện trực tiếp với NDIS hoặc truy cập ndis.gov.au

Nếu cần thông dịch viên, hãy gọi điện thoại cho TIS qua số 131 450.

