INICIANDO O MEU PLANO DO NDIS

Um recurso para participantes,
prestadores de cuidados e famílias

Programa de Coordenação de Zona Local da Sociedade de São Vicente de Paulo de NSW

Portuguese

BOAS-VINDAS
O seu/sua Coordenador/a de Zona Local da Vinnies ou ‘LAC’ irá:
•

•

•

•
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reunir-se consigo para
produzir uma ‘declaração de
participante’ sobre as suas
necessidades e objetivos para
os próximos 12 meses
enviar esta informação para a
NDIA para que o seu plano do
NDIS possa ser elaborado
mostrar-lhe como iniciar o
seu plano e a perceber o seu
pacote de financiamento
mostrar-lhe como criar uma
conta no MyGov, encontrar
apoios e fazer contratos de
serviço

•

ajudar a encontrar outros apoios
na sua comunidade

•

encontrar-se consigo quando o
seu plano estiver a expirar para
ajudar a preparar-se para uma
revisão do plano

•

aconselhar sobre o que fazer se
não estiver satisfeito/a com o seu
plano do NDIS

O/a seu/sua LAC não pode:
•

contatar fornecedores de
serviços ou fazer marcações
de serviço em seu nome

O/A SEU/SUA LAC DA VINNIES
O MEU NOME É:
PODE TELEFONAR-ME ATRAVÉS DO:
O MEU ENDEREÇO DE EMAIL É:
O ENDEREÇO DO MEU ESCRITÓRIO É:
O nosso Programa de LAC tem também um número de telefone direto e
um email. Se não puder entrar em contato comigo ou se precisar de saber
quem é o/a seu/sua LAC, pode contatar-nos através de:

Telefone:
Email:
Website:
Facebook:

1800 794 934
LAC@vinnies.org.au
https://lac.vinnies.org.au
Busque ‘Vinnies LAC’ nos Grupos do Facebook

VINNIES LAC

Agradecimentos especiais:
Agradecemos a todo o pessoal do programa de Coordenação de
Zona Local da Sociedade de São Vicente de Paulo que contribuiu
com o seu tempo e aptidões para a elaboração deste recurso.
NDIS Programa de Coordenação de Zona Local
(NDIS Local Area Coordination Program)
St Vincent de Paul Society NSW
2C West St Lewisham NSW 2049
PO Box 5 Petersham NSW 2049
©2018 St Vincent de Paul Society NSW

Reconhecemos, com o maior respeito,
os Aborígenes e Ilhéus do Estreito de Torres
como Guardiões Tradicionais desta terra.
Que os Anciões, passados e presentes,
sejam abençoados e honrados. Que nos
possamos unir e construir um futuro baseado
na compaixão, na justiça, na esperança, na fé,
e na reconciliação.

Isenção de responsabilidade:
Além de qualquer uso permitido sob a Lei de Direitos de
Autor (Copyright Act), nenhuma parte pode ser reproduzida
por quaisquer pessoas sem a permissão da Sociedade de
São Vicente de Paulo de NSW. A informação apresentada
neste recurso foi considerada como correta à data da sua
impressão e pode estar sujeita a alterações.

PROGRAMA DE LAC DA VINNIES
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1 // COMUNICANDO NA SUA LÍNGUA

VINNIES LAC

Se necessitar, tem direito a aceder a um/a intérprete. Sempre que necessitar de falar
com o/a seu/sua LAC ou telefonar para o nosso programa pode usar um/a intérprete,
grátis e confidencialmente. O LAC usa a Linha de Tradução e Intérpretes (TIS), que é
um serviço profissional de intérpretes.
Intérprete por Telefone
Este são os passos para telefonar para o/a seu/sua LAC com um/a intérprete:
1.
2.
3.
4.
5.

Telefone para o TIS Nacional através do 131 450
Diga qual a língua que deseja
Dê o número de telefone do/a seu/sua LAC ao/à telefonista
O/a telefonista ligará para um/a intérprete na sua língua
Este/a conectará então você e o/a intérprete com o/a LAC

COMUNICANDO NA SUA LÍNGUA
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Intérprete presente
Podemos também organizar para que um/a intérprete se encontre presente durante reuniões.
Um intérprete presente significa que o/a intérprete vem em pessoa com o/a LAC. Informe o/a
seu/sua LAC se deseja que um/a intérprete esteja presente durante a reunião. São sempre
usados intérpretes profissionais e estes/as estão vinculados aos princípios de confidencialidade.
LACs que falam outras línguas:
Alguns dos/as nossos/as LACs também falam outras línguas. Quando possível
asseguraremos que lhe é atribuído um/a LAC que fala a sua língua, se isto for o que desejar.
Se isto não for possível, asseguraremos que um/a intérprete se encontra presente.
Por favor peça mais informações ao/à seu/sua LAC.

VINNIES LAC

SECÇÃO DOIS
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2 // O NDIS E VOCÊ

VINNIES LAC

O ESQUEMA NACIONAL DE SEGURO PARA DEFICIENTES (NDIS)
O NDIS é o modo em como, na Austrália, apoio é dado a indivíduos que vivem com
deficiências. É sobre ajudar indivíduos com deficiências a ter uma maior escolha e
controle sobre o apoio que recebem para que possam viver a sua vida como desejam.
O NDIS fornecer-lhe-á financiamento para apoio ‘razoável e necessário’ para o/a
ajudar na sua vida quotidiana e aumentar a sua independência.
Outros apoios à sua vida incluem:
•
•
•

apoio fornecido pela sua família e amigos
apoio disponível através de outros serviços do governo australiano, tais como
saúde e educação
apoio que o/a ajuda a ser incluído/a e a participar na sua comunidade, tal como
no seu local de veneração, clube desportivo, ou grupo cultural

O plano de cada indivíduo será diferente porque é feito para satisfazer as suas
necessidades. Quaisquer dois planos nunca serão iguais!
Para mais informações, visite o website do NDIS: www.ndis.gov.au.
Alguma informação está disponível em línguas da comunidade.
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A Sociedade de São Vicente de Paulo de NSW trabalha juntamente com o NDIS para
oferecer o programa de Coordenação de Zona Local (LAC) nas seguintes áreas de NSW:
Sydney, South East Sydney, South West Sydney, a Central Coast, e Hunter e New England.
O papel do/a seu/sua LAC é o de o/a ajudar a se iniciar no NDIS, e a entender como
o NDIS funciona, para que tenha mais escolha e controlo sobre o seu financiamento.
O/a seu/sua LAC pode também ajudar a estabelecer ligações com a sua comunidade local.
Para saber como o/a podemos apoiar durante a sua jornada com o NDIS pode:
•
•

Visitar o nosso website: https://lac.vinnies.org.au
Aderir ao nosso grupo do Facebook: busque ‘Vinnies LAC’ nos ‘Grupos’
do Facebook

SOBRE OS LAC DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

VINNIES LAC

ENTRADA 6 A 10 SEMANAS

Recebe a
sua CARTA
DE ENTRADA
do NDIS

Tem uma
REUNIÃO DE
PREPARAÇÃO
com o/a
seu/sua LAC

CALENDÁRIO DE 1 ANO DO NDIS
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INICIANDO 1 A 2 MESES

Recebe o
seu PLANO
APROVADO
do NDIS

Procura
FORNECEDORES
na sua zona

Cria a sua
CONTA MyGov
e ACESSO ao
myplace

Faz ACORDOS
DE SERVIÇO com
fornecedores

USE O SEU PLANO 9 A 10 MESES

Comece a usar
os seus APOIOS
FINANCIADOS

Se desejar
ALTERAR os
seus apoios,
assegure-se de
que notifica com
tempo suficiente

Confira quanto
FINANCIAMENTO
lhe RESTA.
Assegure-se de
que usa o seu
financiamento,
mas não o exceda!

A REVISÃO DO SEU PLANO 4 A 8 SEMANAS
Recebe uma
carta ou um
telefonema
do NDIS sobre
a sua REVISÃO
DE PLANO

A SUA REUNIÃO
DE REVISÃO com
o/a seu/sua LAC

Recebe o seu
próximo PLANO
APROVADO DE
NDIS. Faz novos
ACORDOS DE
SERVIÇO com
fornecedores

PODE PEDIR AJUDA
AO/À SEU/SUA LAC
VINNIES LAC

O/a seu/sua LAC perguntar-lhe-á:
•
•
•
•

Que apoios possui de momento
Quais são os seus objetivos para o futuro
Que novos apoios poderá necessitar para atingir este objetivos
Esta informação será incluída na sua declaração de participante.

O seu plano e o financiamento serão baseados nesta informação.

DURANTE A SUA REUNIÃO DE PLANEAMENTO
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O/a seu/sua LAC perguntar-lhe-á também como deseja que o seu financiamento seja
gerido. Existem 4 opções:

1.

2.

•
•
•
•
•

3.

•
•
•

4.

Gestão pela Agência

O NDIA paga os seus fornecedores de serviço
Precisa escolher fornecedores que estejam registados com o NDIS

Gerente de Plano

Um indivíduo ou companhia (Gerente de Plano) paga os seus fornecedores com os seus fundos
Pode usar qualquer fornecedor que melhor se adequa às suas necessidades, quer
registado no NDIS ou não
O Gerente de Plano mantém todos os recibos, caso o NDIS desejar ver como os
seus fundos foram despendidos

Autogestão

Você paga os seus fornecedores diretamente dos seus fundos do NDIS
Pode usar fornecedores que melhor se adequam às suas necessidades, quer
registado no NDIS ou não
Deve manter os seus recibos, caso o NDIS desejar ver como os seus fundos foram despendidos

Combinação

Pode escolher uma mistura de opções. Fale com o/a seu/sua LAC sobre qual opção é melhor para si.

VINNIES LAC

ENTENDENDO O SEU PLANO
O financiamento para apoios tem 3 categorias:
•
•
•

Principal – para apoios diários, tais como cuidados pessoais e apoio social
Capital – para comprar bens que possa precisar, tais como uma cadeira de
rodas, tecnologia de adaptação, ou modificações ao seu lar e/ou veículo
Reforço de Capacidades – para aumentar as suas capacidades e independência,
tal como treino para usar transporte, e terapia da fala ou ocupacional

O seu plano pode incluir todas estas categorias, porque é concebido para satisfazer
as suas necessidades específicas.
Peça ao/à seu/sua LAC mais informações sobre o seu plano e estas categorias de apoio.
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TRANSPORTE
O NDIS apoia adultos com financiamento para transporte se estes não puderem usar
transporte público, por exemplo, um autocarro ou comboio. Este financiamento pode
ser usado para outros modos de transporte tais como táxis ou autocarros comunitários.
Se elegíveis, crianças de idade escolar podem obter financiamento para ajudar com o
seu transporte escolar. Peça aconselhamento ao/à seu/sua LAC.
Se for elegível, este financiamento de transporte será mostrado no seu plano do NDIS
sob a categoria de apoio Principal. Ao contrário de financiamento para apoios, o dinheiro
para transporte é depositado diretamente na sua conta bancária cada quinzena.
Para obter mais informações sobre dinheiro para transporte, pergunte ao/à seu/sua LAC.

VINNIES LAC

Fornecedores são indivíduos ou companhias que você escolhe para lhe fornecer os
apoios do seu plano do NDIS. Por exemplo, assistente social, fonoaudiólogo, ou serviço
de modificação do lar. É sempre da sua escolha quem são os seus fornecedores.
Pode consultar uma lista de Fornecedores registados com o NDIS:
•
•
•

www.mycarespace.com.au
O Localizador de Fornecedores (Provider Finder) no Portal de Participante
No Website do NDIS

COMO ENCONTRAR FORNECEDORES
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Pode obter ajuda para encontrar fornecedores na sua zona através de falar com:
•
•
•
•
•

Grupos de orientação e apoio a pares
Outros participantes no NDIS
O/a seu/sua LAC
Indivíduos na sua comunidade
Amigos e família

Os fornecedores que estão registados com o NDIS não podem cobrar
mais do que as quantias publicadas no Guia de Preços do NDIS.
Consulte: https://www.ndis.gov.au/providers/pricing-and-payment
Os fornecedores que não estão registados com o NDIS não têm de seguir
Guia de Preços do NDIS. Pode perguntar sobre os preços e obter cotações de
outros fornecedores de modo a obter o melhor valor pelos serviços que recebe.
Isto significa que você terá mais fundos disponíveis para outros serviços.

VINNIES LAC

COMO CRIAR UMA CONTA MyGov
Terá de criar uma conta MyGov para obter informações sobre
o seu plano do NDIS. A sua conta MyGov fornece acesso
seguro ao myplace, o seu portal do NDIS na internet.
Estes são os passos para criar uma conta MyGov:
•
•
•
•

Fale com um/a amigo/a, membro de família,
ou trabalhador comunitário, com competências
informáticas, em quem confie
Fale o/a seu/sua LAC
Telefone para a linha direta do MyGov hotline
Visite um balcão do Centrelink

Se não tiver acesso a um
computador, pode tentar
visitar a sua biblioteca
local, um Balcão do
Centrelink, Fornecedores
de Serviços de
Assentamento ou um
centro comunitário,
os quais normalmente
possuem computadores
disponíveis para uso
público. Lembre-se de
fazer sempre um log out
quando tiver terminado
e de manter a suas
informações pessoais

num local seguro.
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Pode já ter uma conta MyGov.
Se não tiver, estes são os passos a seguir para criar uma

PASSO UM

PASSO DOIS

PASSO TRÊS

Aceda ao my.gov.au,
e selecione ‘Create a
MyGov account’.

A seguir necessita aceitar
os termos de uso do MyGov.
Pode lê-los primeiro, e depois
selecionar ‘I agree’ (aceito).

Digite o seu endereço de
email no espaço fornecido.
Se já tiver uma conta MyGov
para si e estiver a criar esta
conta para uma pessoa de
quem cuida, necessita usar
um endereço de email
diferente para esta pessoa.

VINNIES LAC

PASSO QUATRO

PASSO CINCO

PASSO SEIS

Uma série de números
(um código) será enviado
para o seu endereço
de email. Este código é
para sua segurança, para
garantir que apenas você
acede à sua conta MyGov.
Digite este código
no espaço fornecido.
Selecione ‘Next’.

Se não tiver acesso a
um telemóvel, selecione
‘Skip this step’.

Crie uma palavra-passe
para a sua conta MyGov.
Esta palavra-passe deve
ter pelo menos 7 caracteres,
com pelo menos 1 número
e 1 letra.
Digite a sua palavre-passe
e selecione ‘Next’.
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PASSO SETE
De seguida, necessita escolher 3 perguntas
secretas de uma lista, ou pode criar as suas
próprias perguntas.
Isto serve também para garantir que a sua
conta é mantida segura.
Lembre-se de escrever as suas respostas
e guardá-las num local seguro.

Agora a sua conta foi criada e está pronto/a
para começar a associar um serviço.
Para garantir a privacidade e segurança,
selecione sempre ‘Sign out’ no canto direito,
no topo do seu ecrã, quando tiver terminado
de usar a sua conta MyGov.

VINNIES LAC

O Portal de Participante myplace é um website seguro que pode usar para ver
o seu plano do NDIS, e para verificar as quantias do seu financiamento que usou.
Pode usar o portal para gerir serviços com os seus fornecedores, e para requerer
pagamentos se estiver a autogerir o seu plano.
Pode aceder ao Portal myplace através dos websites do mygov ou do NDIS.
Necessitará de um código de ativação para aceder ao portal pela primeira vez.
O NDIS e o/a seu/sua LAC podem fornecer-lhe este código.
O/a seu/sua LAC pode explicar como:
•
•
•
•

Usar o portal myplace
Atualizar os seus dados
Adicionar a sua conta bancária no myplace
Consultar os seus fundos do NDIS

Por favor contate o/a seu/sua LAC se necessitar de ajuda para usar o myplace.

COMO ACEDER AO PORTAL DE PARTICIPANTE MYPLACE
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O portal myplace aparecerá assim
no ecrã do seu computador

VINNIES LAC

COMO FAZER UM ACORDO DE SERVIÇO
Um acordo de serviço é um acordo por escrito entre si e o fornecedor que escolheu.
Descreve como, onde, quando e por quem, e a que preço (custo) os seus serviços
serão fornecidos.
Um acordo de serviço é diferente do seu plano do NDIS. O seu plano do NDIS lista
os seus apoios do NDIS. Um acordo de serviço é sobre o fornecimento destes
apoios e como você está a escolher despender o seu dinheiro.
Um acordo de serviço deve ser fácil de entender. Deve incluir o preço por hora e o
custo total do serviço. Os preços por hora encontram-se no Guia de Preços do NDIS.
O/a seu/sua LAC mostrar-lhe-á como usar este Guia.
O acordo de serviço deve também incluir o que necessita fazer se decidir terminar o
serviço. Geralmente, necessita dar 4 semanas de notificação, mas você pode pedir
um período mais curto. O fornecedor também necessita de lhe dar o mesmo período
de notificação se deixar de lhe poder fornecer o serviço.
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Pode pedir ao seu fornecedor ter o seu acordo de serviço traduzido para a sua língua
preferida ou que este lhe seja lido por um/a intérprete.
Nunca assine um acordo de serviço se não o entender ou se não estiver satisfeito/a com
ele. Não inicie um serviço sem um acordo de serviço.
Um fornecedor pode pedir para ver o seu plano do NDIS. Você não necessita partilhar o plano
completo com um fornecedor ou com qualquer outra pessoa. Mas necessitará mostrar ao
fornecedor os objetivos no seu plano de modo a que este esteja ciente dos apoios que necessita.

VINNIES LAC

SECÇÃO TRÊS
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3 // OS SEUS DIREITOS

VINNIES LAC

Uma fraude é quando um indivíduo, ou companhia são desonestos para obter dinheiro.
Por exemplo, um fornecedor pode cobrar-lhe dinheiro por um serviço que não está a
receber ou com o qual não concordou.
O NDIA tem uma Equipa especial de Fraude que investiga atividades desonestas.
Isto serve para manter seguras as pessoas com deficiências e as suas famílias.
Se suspeitar de qualquer atividade fraudulenta por parte de participantes,
fornecedores ou pessoal do NDIS, deve contatar o NDIA e fazer uma denúncia.
Todos as denúncias de suspeita de atividade fraudulenta cometida contra o NDIS
serão tomados a sério e investigadas.

A EQUIPA DE FRAUDE DO NDIS
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Para denunciar fraude:
•
•
•

Email: fraudreporting@ndis.gov.au
Telefone: 1800 650 717 (pode usar o serviço de intérpretes do TIS para ligar para
este número e falar na sua língua)
Fale com o/a seu/sua LAC

Mantendo Indivíduos Seguros
Se o/a seu/sua LAC tiver preocupações sobre a segurança ou cuidados de uma
criança, idoso/s ou indivíduo com uma deficiência, ele/a é obrigado a fornecer esta
informação aos serviços do governo porque isto é a lei.

VINNIES LAC

PROTEGENDO A SUA PRIVACIDADE
Reconhecemos a importância de proteger a sua privacidade e informações pessoais.
A Sociedade de São Vicente de Paulo de NSW tem de cumprir com as leis que
protegem a privacidade de indivíduos, incluindo os Princípios Australianos de
Privacidade da Lei da Privacidade (Privacy Act 1988 (Cth)).
A Sociedade está também obrigada a cumprir com os requisitos da Lei do Esquema Nacional
de Seguro para Deficientes de 2013, quando tratando das suas informações pessoais.
Por vezes, a Sociedade trata de informações pessoais de acordo com as isenções
sob estas leis, incluindo as isenções previstas na Lei da Privacidade e aplicáveis a
organizações sem fins lucrativos.
Devemos seguir estas leis para que a sua privacidade seja sempre mantida segura.
Não podemos partilhar as suas informações a menos que nos tenha autorizado.
Pode telefonar-nos ou enviar-nos um email a qualquer altura para falar sobre:
•
•
•
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Como usamos e partilhamos as suas informações pessoais
Como guardamos as suas informações pessoais de modo seguro
Quem tem acesso às informações recolhidas

Para relatar quaisquer assuntos sobre privacidade, por favor contacte o Funcionário
de Privacidade da Sociedade de São Vicente de Paulo de NSW:
Endereço Postal: PO Box 5, Petersham NSW 2049
Telefone: (02) 9568 0262
Email: privacy@vinnies.org.au
Pode também contactar o NDIS:
Telefone: 1800 800 110
Email: privacy@ndis.gov.au

VINNIES LAC

Como cliente usando produtos e serviços do NDIS você está coberto/a pela
Lei Australiana do Consumidor. Isto significa que tem direitos, garantias e
responsabilidades.
A Comissão Australiana da Competição e do Consumidor (ACCC) resume os
seus direitos como sendo:
•
•
•
•

O direito a ser tratado/a de forma justa.
O direito a ser dado/a informações corretas antes de comprar.
O direito a cancelar um serviço devido a má prestação de serviço.
O direito a obter uma reparação, ou reembolso se alguma coisa correr mal.

O SEUS DIREITOS DE CONSUMIDOR
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Isto inclui coisas como:
•
•
•

Produtos gerais (ex. mercearias, roupas e artigos domésticos)
Produtos relacionados com uma deficiência (ex. um aparelho de assistência
auditiva ou assistência à mobilidade tal como um andarilho, uma cadeira de
rodas ou um quadriciclo motorizado)
Serviços gerais (ex. alojamento, limpeza, cozinha, cuidados pessoais,
jardinagem ou apoios a gestão de casos).

Se não estiver satisfeito com um serviço ou produto, pode fazer uma queixa ao
Departamento de Comércio Justo de NSW (Fair Trading) através do 13 32 20.

VINNIES LAC

OS SEUS DIREITOS E FAZENDO QUEIXAS
Tem o direito a fazer uma queixa se:
•
•
•
•

Tiver sido tratado/a de forma injusta
Os seus direitos não tiverem sido respeitados
Estiver a ser abusado/a ou maltratado/a
Não estiver satisfeito/a com um produto ou serviço

Existem várias formas de fazer uma queixa:
Queixas sobre o programa de Coordenação de Zona Local
•
•
•
•
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Em pessoa: através de falar com o/a seu/sua LAC ou outro contato
Por email: LACcomplaints@vinnies.org.au
Por correio: PO Box 5 Petersham NSW 2049
Por telefone: 1800 795 626

Queixas sobre o NDIS ou um fornecedor de serviço
•
•
•

Em pessoa no seu balcão local do NDIA
Por email: feedback@ndis.gov.au
Por telefone: 1800 800 110

Para mais aconselhamento, fale com
•
•
•

Serviço de Resolução de Queixas e Encaminhamento – 1800 880 052
Provedor de NSW – Telefone: 02 9286 1000 ou www.ombo.nsw.gov.au
Linha Nacional Direta de Abuso e Negligência de Deficientes – 1800 880 052

VINNIES LAC

Contatos Principais
A MINHA PERGUNTA

QUEM CONTATAR

Tenho uma pergunta sobre a
Coordenação de Zona Local (LAC)

Sociedade de São Vicente de Paulo
de NSW
Programa de Coordenação de Zona Local

T: 1800 794 934
E: LAC@vinnies.org.au
W: https://lac.vinnies.org.au

Preciso de um/a intérprete

TIS Nacional

T: 131 450
W: www.tisnational.gov.au

Quero falar com alguém sobre
o NDIS

Esquema Nacional de Seguro para
Deficientes

T: 1800 800 110
W: www.ndis.gov.au

Não estou satisfeito/a com o
fornecedor dos meus apoios
à deficiência

Provedor de NSW

T: 1800 451 524
E: nswombo@ombo.nsw.gov.au
W: www.ombo.nsw.gov.au

Não estou satisfeito/a com
uma agência ou programa para
deficientes do governo australiano

Provedor da Comunidade

T: 1300 362 072
E: ombudsman@ombudsman.gov.au
W: www.ombudsman.gov.au

Não estou satisfeito/a com um
produto ou serviço que comprei

Comércio Justo de NSW

T: 13 32 30
W: www.fairtrading.nsw.gov.au

Preciso de ajuda para encontrar
um serviço de advocacia

Sociedade de São Vicente de Paulo
de NSW
Programa de Coordenação de Zona Local

T: 1800 794 934
E: LAC@vinnies.org.au
W: https://lac.vinnies.org.au
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DADOS PARA CONTATO

A MINHA PERGUNTA

QUEM CONTATAR

DADOS PARA CONTATO

Quero organizar uma sessão
de informação sobre o NDIS
na minha língua

Sociedade de São Vicente de Paulo de NSW
Programa de Coordenação de Zona Local

T: 1800 794 934
E: LAC@vinnies.org.au
W: https://lac.vinnies.org.au

Quero estabelecer ligações
com outras pessoas que vivem
com uma deficiência

Aliança da Diversidade e Deficiência

T: 0431 430 871
E: info@ddalliance.org.au
W: www.ddalliance.org.au

Ability Links NSW
Quero estabelecer ligações com a
minha comunidade ou obter ajuda para
aceder a outros serviços do governo

T: (02) 9572 9684 (Sydney)
(02) 4905 0700 (Newcastle)
E: Ability.Links@vinnies.org.au
W: www.abilitylinksnsw.org.au

Quero estabelecer ligações com
outros serviços multiculturais que
apoiam pessoas com deficiências

Cooperativa de Serviços das
Comunidades Étnicas (ECSC)

T: 02 9569 1288
E: admin@ecsc.org.au
W: www.ecsc.org.au

Quero falar com alguém na
Sociedade sobre assuntos
de privacidade

Sociedade de São Vicente de Paulo de NSW
Programa de Coordenação de Zona Local

T: 1800 794 934
E: LAC@vinnies.org.au
W: https://lac.vinnies.org.au

Quero falar com alguém no NDIS
sobre assuntos de privacidade

Esquema Nacional de Seguro para Deficientes T: 03 5224 8348
P: 0472 827 784
E: privacy@ndis.gov.au

ENDEREÇO DO MEU BALCÃO LOCAL DO LAC DA VINNIES

Para obter uma lista completa dos balcões do LAC da Vinnies
e para obter mais informações sobre eventos do LAC:
www

Visite o nosso website: https://lac.vinnies.org.au
Visite a nossa página do Facebook: No Facebook, busque ‘Vinnies LAC’ sob ‘Groups’
Telefone-nos: 1800 794 934 (para um/a intérprete telefone para o 131 450, e peça o 1800 794 934)
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Envie-nos um email: LAC@vinnies.org.au

