as your NDIS
Nhà cung cấp dịch vụ
provider
thính và thị giác có
đăng ký với NDIS

RIDBC làm việc
khắp nước Úc
để hỗ trợ người
lớn và trẻ em
bị khiếm thị và
khiếm thính trong
mọi lứa tuổi
Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch
vụ, địa điểm và những lựa chọn hỗ trợ
linh hoạt.
Không một nhà cung cấp dịch vụ nào
khác có thể thích hợp hơn RIDBC để
có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ
chuyên về khiếm thính và khiếm thị.
Các dịch vụ của chúng tôi được cung
cấp ở tại các địa điểm tiện lợi trên khắp
nước Úc, trong cộng đồng địa phương,
tại gia, hoặc qua hội nghị truyền hình.

NDIS là gì?
Chương Trình Bảo hiểm
Khuyết Tật Toàn Quốc (NDIS)
tài trợ sự hỗ trợ hợp lý và cần thiết
cho những người bị khuyết tật,
người chăm sóc và gia đình của họ.
Trọng tâm của chương trình NDIS là đem
lại sự lựa chọn và kiểm soát đối với các
chọn lựa hỗ trợ khuyết tật của quý vị và
khuyến khích việc tiếp cận với các dịch vụ
chính thống và các hoạt động cộng đồng.

Ai có đủ
điều kiện?
Quý vị có thể có đủ điều kiện để tham gia
chương trình NDIS nếu quý vị bị khuyết tật
đáng kể mà việc này ngăn cản quý vị thực
hiện những công việc thường ngày một cách
độc lập, và quý vị rất có thể sẽ phải cần
những sự hỗ trợ liên tục trong suốt cuộc đời,
hoặc có thể nhận được sự hỗ trợ hiện nay
để giúp quý vị giảm thiểu việc cần thiết phải
được hỗ trợ trong tương lai.
Quý vị cũng phải dưới 65 tuổi (ngay trong
thời điểm đăng ký), và phải là công dân Úc,
thường trú nhân, hoặc là người đang giữ thị
thực theo diện bảo vệ đặc biệt.

NDIS tài trợ
những gì?

Làm thế nào tôi có thể
Đăng ký?

NDIS tài trợ sự hỗ trợ hợp lý và cần thiết để
giúp quý vị hoặc con em của quý vị đạt được
các mục tiêu trong một loạt các lãnh vực. Ví
dụ như, các mục tiêu này có thể bao gồm việc
tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng,
chăm sóc sức khỏe và sự an lạc bản thân.

NDIS đang được triển khai trên các tiểu bang
khắp nước úc và sẽ có hiệu lực ở khắp mọi nơi
cho đến hết cuối năm 2019. Nếu quý vị đã nhận
được sự hỗ trợ từ chương trình trợ giúp người
khuyết tật của chính phủ tiểu bang và vùng
lãnh thổ, quý vị sẽ nhận được thư và sau đó là
cuộc gọi từ đại diện của NDIS khi đến giai đoạn
chuyển đổi sang NDIS.

Để được suy xét là hợp lý và cần thiết, sự hỗ
trợ phải là:
✓ Liên quan đến khuyết tật
✓ Có giá trị đồng tiền
✓ Có khả năng cung cấp lợi ích
✓ Được dựa trên bằng chứng
Các nhà y tế chuyên môn hoặc nhà c ung cấp
dịch vụ hỗ trợ khuyết tật hiện nay của quý vị có
thể cung cấp bằng chứng về khuyết tật và sự
ảnh hưởng chức năng.

Ngoài ra, quý vị có thể xin Đơn yêu cầu tiếp cận để
tham gia NDIS bằng cách liên lạc với NDIA qua:
Số điện thoại: 1800 800 110
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ Thứ Hai
đến Thứ Sáu
Cho người khiếm thính hoặc khiếm ngôn:
TTY: 1800 555 677
Nói và lắng nghe: 1800 555 727

RIDBC cung cấp
những hỗ trợ nào
trong phạm vi NDIS?
RIDBC là nhà cung cấp dịch vụ có đăng ký
với NDIS trong các hạng mục sau:

Nâng cao kỹ Tăng việc tham gia Công nghệ
năng sống sinh hoạt cộng đồng
hỗ trợ
hàng ngày
và xã hội

Chúng tôi cung cấp các hỗ trợ
này thông qua các dịch vụ như:
Thẩm định và chẩn đoán
Các dịch vụ điều trị và
phục hồi chức năng
Dịch vụ cấy ốc tai điện tử
Chương trình can thiệp
sớm và học tập sớm
Phối hợp hổ trợ

Chúng tôi xây dựng một nhóm các chuyên
gia xung quanh nhu cầu cá nhân của quý vị,
bao gồm chuyên viên chỉnh ngôn, chuyên viên
thính học, chuyên viên hoạt động trị liệu, giáo
viên, bác sĩ nhãn khoa, bác sĩ tâm lý hoặc các
chuyên gia tư vấn khác nếu cần.
Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất
của quý vị thì chúng tôi có thể cung cấp dịch
vụ thông và biên dịch. RIDBC cũng có những
chương trình được thiết kế đặc biệt thích hợp
với trẻ em, người lớn và các gia đình bản xứ Úc.
Xin hãy liên lạc với chúng tôi để thảo luận về
các nhu cầu cá nhân và mục tiêu của quý vị
để biết chúng tôi làm sao có thể giúp quý vị
tốt nhất có thể.
Tìm hiểu thêm về dịch vụ
và hỗ trợ chúng tôi cung
cấp qua trang mạng dịch
vụ NDIS của chúng tôi
tại ndis.ridbc.org.au

RIDBC có thể giúp
tôi tiếp cận NDIS
nếu tôi cần sự giúp
đỡ không?
Chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị tiếp cận và
thấu hiểu chương trình NDIS để đảm bảo
quý vị có thể nhận được các hỗ trợ và dịch
vụ mà quý vị cần.
Thông qua một loạt các cuộc họp tư vấn
với qúy vị, RIDBC sẽ:

Cung cấp thông
tin về dịch vụ của
chúng tôi

Giúp quý vị suy nghĩ
về nhu cầu và hỗ trợ
mà quý vị có thể cần
trong tương lai

Giúp quý vị chú giải
các mục tiêu ngắn
và dài hạn cho bản
thân quý vị, hoặc
con của quý vị

Giúp quý vị có một
kế hoạch ban đầu
để quí vị có thể đem
theo khi đi dự cuộc
họp lập kế hoạch
với NDIA

Một khi quý vị được phân bổ gói tài trợ
NDIS, chúng ta sẽ thảo luận về việc phân
phối dịch vụ cụ thể, khung phí và quá
trình tái xét liên tục.

Liên hệ
Để biết thêm thông tin về RIDBC và
những dịch vụ của NDIS, xin liên hệ
chúng tôi:
1300 581 391 or
info@ridbc.org.au
ndis.ridbc.org.au
Thông tin tổng quát có thể được tìm
thấy tại ridbc.org.au
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