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Nguồn trợ giúp cho những thành viên tham gia,
người chăm sóc và gia đình của họ
Một Chương Trình Phối Trí Kế Hoạch Khu Vực Địa Phương của Hội St Vincent de Paul NSW
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CHÀO MỪNG
Nhân viên Phối Trí Kế Hoạch Khu Vực Địa Phương hay ‘LAC’ của quý vị sẽ:
•

•

•

•
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Họp với quý vị để lập một ‘bản
trình bày của thành viên tham
gia’ về các nhu cầu và mục tiêu
của quý vị cho 12 tháng tới
Gửi các thông tin này đến NDIA
để thiết lập kế hoạch NDIS cho
quý vị
Hướng dẫn quý vị cách khởi đầu
kế hoạch của quý vị, và giúp quý
vị thông hiểu bao gói tài trợ cấp
cho quý vị
Hướng dẫn quý vị tạo tài khoản
MyGov, tìm các dịch vụ hỗ trợ và
lập các giao ước dịch vụ

•

Giúp quý vị tìm những hỗ trợ khác
trong cộng đồng

•

Họp với quý vị khi kế hoạch của quý
vị sắp kết thúc và giúp quý vị chuẩn
bị cho sự tái duyệt kế hoạch

•

Giúp ý kiến giải quyết khi quý vị
không hài lòng với kế hoạch NDIS
của mình

Nhân viên LAC của quý vị không thể:
•

Thay mặt quý vị liên lạc các cơ quan
cung cấp dịch vụ hoặc sắp đặt ngày
giờ hẹn dịch vụ cho quý vị
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Chúng tôi cung kính thừa nhận sâu nặng những
Người Thổ Dân và Dân Đảo Torres Strait là những
người truyền thống trong coi đất nước này.
Thành kính cầu xin các Bô Lão trong quá khứ
và hiện tại được phước lành và vinh danh.
Cầu mong chúng ta đoàn kết và xây dựng một
tương lai trên cơ sở nhân ái, công lý, hy vọng,
niềm tin và hoà giải.

Thừa Nhận:
Ngoài những sự sử dụng được cho phép theo Đạo Luật
Bản Quyền, không một ai được sao chép phần nào của tài
liệu này nếu không có phép của Hội St Vincent de Paul NSW.
Các thông tin trình bày trong tài liệu này được xem là chính
xác lúc in ấn và cũng có thể tuỳ thuộc theo thay đổi.

CHƯƠNG TRÌNH LAC VINNIES
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1 // THÔNG TIN BẰNG NGÔN NGỮ CỦA QUÝ VỊ

VINNIES LAC

Quý vị có quyền sử dụng thông dịch viên nếu cần. Dịch vụ thông ngôn được miễn phí và bảo
mật bất cứ khi nào quý vị cần nói chuyện với nhân viên LAC của quý vị hoặc gọi điện thoại
cho chương trình của chúng tôi. Nhân viên LAC sử dụng dịch vụ dịch vụ thông ngôn chuyên
môn qua đường giây Phiên Dịch và Thông Ngôn (Translating and Interpreter Line - TIS).
Gọi thông dịch viên
Đây là những bước cần thiết để gọi cho nhân viên LAC qua một thông dịch viên:
1.
2.
3.
4.
5.

Gọi số 131 450 của dịch vụ TIS Quốc Gia
Nói loại ngôn ngữ quý vị cần
Cung cấp số điện thoại của nhân viên LAC cho nhân viên tổng đài
Nhân viên tổng đài sẽ kết nối quý vị với thông dịch viên
Sau đó họ sẽ kết nối quý vị và thông dịch viên với nhân viên LAC

TRUYỀN ĐẠT BẰNG NGÔN NGỮ CỦA QUÝ VỊ
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Thông dịch viên tận mặt
Chúng tôi cũng có thể sắp đặt thông dịch viên có mặt tại các buổi họp. Tận mặt có nghĩa là
thông dịch viên sẽ đích thân đến cùng nhân viên LAC. Chúng tôi luôn luôn sử dụng thông
dịch viên chuyên môn và họ bị ràng buộc theo các nguyên tắc bảo mật.
Các nhân viên LAC có nói thêm ngôn ngữ khác:
Một vài nhân viên LAC của chúng tôi có thể nói thêm các ngôn ngữ khác. Khi có thể thì chúng
tôi sẽ cố gắng bảo đảm cấp nhân viên LAC nói được thứ tiếng của quý vị, nếu quý vị muốn.
Nếu không được thì chúng tôi sẽ bảo đảm sự có mặt của một thông dịch viên. Xin vui lòng
hỏi nhân viên LAC của quý vị để biết thêm chi tiết.

VINNIES LAC

PHẦN HAI
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2 // KẾ HOẠCH NDIS VÀ QUÝ VỊ

VINNIES LAC

KẾ HOẠCH BẢO HIỂM KHIẾM TẬT QUỐC GIA (NDIS)
Kế hoạch NDIS là cách cung cấp hỗ trợ cho những người sống với khiếm tật trong nước Úc.
Kế hoạch này chú trọng giúp đỡ những người có khiếm tật được có thêm lựa chọn và quyền
năng đối với những hỗ trợ họ nhận để có thể sống cuộc đời theo ý họ muốn.
NDIS sẽ tài trợ quý vị những sự hỗ trợ ‘tương đối và cần thiết’ để giúp quý vị với cuộc sống
hàng ngày và tăng thêm sự tự lập của quý vị.
Những hỗ trợ khác cho đời sống của quý vị bao gồm:
•
•
•

Các hỗ trợ từ gia đình và bạn bè
Các hỗ trợ có sẵn qua những dịch vụ của chính phủ Úc chẳng hạn như y tế và giáo dục
Các hỗ trợ giúp quý vị được bao gồm trong và tham gia với cộng đồng của quý vị,
chẳng hạn như nơi tính ngưỡng, câu lạc bộ thể thao hoặc nhóm văn hóa của quý vị

Kế hoạch sẽ khác nhau cho từng người, vì nó sẽ được dàn dựng để đáp ứng nhu cầu của
quý vị. Sẽ không bao giờ có hai kế hoạch giống nhau!
Để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng vào trang mạng NIDS: www.ndis.gov.au. Sẽ có
một số thông tin bằng các ngôn ngữ cộng đồng.
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Hội St Vincent de Paul NSW làm việc cùng kế hoạch NDIS để thực hiện chương trình Phối
Trí Khu Vực Địa Phương (LAC) cho những vùng NSW sau đây: Sydney, Đông Nam Sydney,
Tây Nam Sydney, các vùng Duyên Hải Miền Trung và Hunter và New England.
Vai trò của nhân viên LAC của quý vị là trợ giúp quý vị khởi đầu kế hoạch NDIS, và giúp quý
vị thông hiểu cách làm việc của NDIS để quý vị có thêm nhiều lựa chọn và quyền năng đối
với khoản tài trợ của quý vị. Nhân viên LAC của quý vị cũng có thể giúp quý vị kết nối với
cộng đồng của quý vị.
Để tìm hiểu thêm về những phương cách chúng tôi hỗ trợ quý vị trong hành trình NDIS quý
vị có thể:
•
•

Viếng trang mạng của chúng tôi: https://lac.vinnies.org.au
Gia nhập nhóm Facebook: tìm ‘Vinnies LAC’ trong Facebook ‘Groups’

LAC HỘI ST VINCENT DE PAUL LÀ GÌ

VINNIES LAC

GIA NHẬP 6 ĐẾN 10 TUẦN

Quý vị sẽ nhận
được THƯ GIA
NHẬP từ NDIS

Quý vị sẽ có
BUỔI HỌP THIẾT
LẬP KẾ HOẠCH
với nhân viên
LAC của quý vị

Quý vị sẽ nhận
KẾ HOẠCH
ĐƯỢC PHÊ
CHUẨN từ NDIS

KẾ HOẠCH NDIS THEO BIỂU ĐỒ 1 NĂM
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KHỞI ĐẦU 1 ĐẾN 2 THÁNG

Tìm các CƠ
QUAN CUNG
CẤP DỊCH VỤ
trong khu vực
của quý vị

Tạo TÀI KHOẢN
MyGov và
SỬ DỤNG cổng
trang mạng
myplace

Lập GIAO ƯỚC
DỊCH VỤ với các
cơ quan cung
cấp dịch vụ

SỬ DỤNG KẾ HOẠCH CỦA QUÝ VỊ 9 ĐẾN 10 THÁNG

Bắt đầu sử
dụng các
SỰ HỖ TRỢ
ĐƯỢC TÀI TRỢ
của quý vị

Nếu quý vị
muốn THAY ĐỔI
sự hỗ trợ cho
mình, hãy bảo
đảm cho đủ thời
gian báo trước

Kiểm tra quý vị
CÒN LẠI còn bao
nhiêu TÀI TRỢ.
Hãy tận dụng
khoản tài trợ của
mình, nhưng đừng
dùng quá mức!

TÁI DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA QUÝ VỊ 4 ĐẾN 8 TUẦN
Quý vị sẽ nhận
thư gửi hoặc điện
thoại từ NDIS về
CUỘC HỌP TÁI
DUYỆT KẾ HOẠCH
của quý vị.

CUỘC HỌP TÁI
DUYỆT KẾ HOẠCH
cùng nhân viên
LAC của quý vị

Quý vị sẽ nhận được
KẾ HOẠCH NDIS
ĐƯỢC PHÊ CHUẨN
kế tiếp. Quý vị lập
GIAO ƯỚC DỊCH VỤ
mới với các cơ quan
cung cấp dịch vụ.

QUÝ VỊ CÓ THỂ YÊU CẦU SỰ GIÚP ĐỠ
TỪ NHÂN VIÊN LAC CỦA MÌNH
VINNIES LAC

Nhân viên LAC của quý vị sẽ hỏi về:
•
•
•
•

Những sự hỗ trợ hiện tại của quý vị
Những mục tiêu cho tương lai của quý vị
Những sự hỗ trợ mới quý vị có thể cần để đạt các mục tiêu này
Các thông tin này sẽ được bao gồm trong bản trình bày của người tham gia.

Kế hoạch và khoản tài trợ cho quý vị sẽ được căn cứ vào những thông tin này.

TẠI CUỘC HỌP LẬP KẾ HOẠCH
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Nhân viên LAC của quý vị cũng sẽ hỏi quý vị cách quý vị muốn quản lý khoản tài trợ của mình. Có 4 sự lựa chọn:
1.

Dưới sự quản lý của cơ quan
•
•

2.

Quản Lý theo Kế Hoạch
•
•
•

3.

Một người hoặc kinh doanh (Giám Đốc Kế Hoạch) nào đó dùng khoản tài trợ của quý vị để trả
phí cho các cơ quan cung cấp dịch vụ của quý vị
Quý vị có thể sử dụng bất cứ cơ quan cung cấp dịch vụ nào thích hợp cho nhu cầu của mình,
không cần thiết có đăng ký với NDIS hay không
Giám Đốc Kế Hoạch lưu giữ tất cả biên nhận phòng khi NDIS muốn biết khoản tài trợ của quý
vị được chi tiêu như thế nào
Tự Quản Lý

•
•
•
4.

Chương Trình NDIA sẽ trả phí cho các cơ quan cung cấp dịch vụ của quý vị
Quý vị cần phải chọn những cơ quan cung cấp dịch vụ có đăng ký với NDIS

Quý vị dùng khoản tài trợ NDIS để tự trả phí cho các cơ quan cung cấp dịch vụ của mình
Quý vị có thể sử dụng bất cứ cơ quan cung cấp dịch vụ nào thích hợp cho nhu cầu của mình,
không cần thiết có đăng ký với NDIS hay không
Quý vị cần phải lưu giữ tất cả biên nhận phòng khi NDIS muốn biết khoản tài trợ của quý vị
được chi tiêu như thế nào
Kết Hợp

Quý vị có thể chọn kết hợp hỗn họp những lựa chọn này. Hãy bàn với nhân viên LAC để xem chọn lựa
nào tốt nhất cho quý vị.

VINNIES LAC

THÔNG HIỂU KẾ HOẠCH CỦA QUÝ VỊ
Khoản tài trợ cho các sự hỗ trợ được phân thành 3 loại như sau:
•
•
•

Nòng Cốt – cho các sự hỗ trợ hàng ngày, như chăm sóc cá nhân và hỗ trợ giao thiệp
và giải trí
Chi Phí – cho các mua sắm vật dụng quý vị cần, như xe lăn, các thiết bị thích nghi,
hoặc chỉnh đổi nhà và/ hoặc xe cho quý vị
Gầy Dựng Khả Năng – Để tăng thêm năng khiếu và sự tự lập của quý vị, như tập
luyện quý vị sử dụng phương tiện di chuyển, trị liệu khả năng nói và hoạt động

Kế hoạch của quý vị có thể sẽ không bao gồm tất cả các loại hỗ trợ này, vì kế hoạch được
thiết kế hầu đáp ứng những nhu cầu đặc trưng của quý vị.
Hãy hỏi nhân viên LAC của quý vị để biết thêm thông tin về kế hoạch của quý vị và các loại
hỗ trợ này.
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PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN
Kế hoạch NDIS cấp tài trợ để giúp những người trưởng thành với phương tiện di chuyển nếu họ
không có khả năng sử dụng phương tiện di chuyển công cộng, thí dụ như xe buýt hay tàu hoả.
Khoản tài trợ này có thể được sử dụng cho các chi phí di chuyển khác như taxi hoặc xe buýt
cộng đồng. Nếu hội đủ điều kiện, trẻ em tuổi đi học cũng có thể được tài trợ phương tiện di
chuyển đến trường. Hãy hỏi ý kiến nhân viên LAC về điều này.
Nếu quý vị hội đủ điều kiện, khoản tài trợ cho phương tiện di chuyển sẽ được bao gồm trong phần hỗ
trợ Nòng Cốt của kế hoạch NDIS của quý vị. Không như những sự tài trợ cho các dịch vụ hỗ trợ khác,
tiền tài trợ phương tiện di chuyển sẽ được trả thẳng vào tài khoản ngân hàng của quý vị mỗi hai tuần.
Để biết thêm về tiền tài trợ phương tiện di chuyển, xin vui lòng hỏi nhân viên LAC của quý vị.

VINNIES LAC

Các cơ quan cung cấp là những người hoặc kinh doanh mà quý vị chọn để cung cấp hỗ trợ cho
mình trong kế hoạch NDIS. Thí dụ như, nhân viên hỗ trợ, chuyên viên trị liệu khả năng nói hoặc
dịch vụ chỉnh đổi nhà ở. Lúc nào sự chọn lựa ai là người cung cấp dịch vụ cũng là của quý vị.
Danh sách các Cơ Quan Đăng Ký Cung Cấp Dịch Vụ NDIS được liệt kê trên:
•
•
•

Trang mạng www.mycarespace.com.au
Trang Tìm Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ trong Cổng Vào Trang Mạng của Thành Viên Tham Gia
Trang mạng NDIS

CÁCH TÌM CÁC CƠ QUAN CUNG CẤP DỊCH VỤ
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Quý vị có thể được giúp đỡ tìm các cơ quan cung cấp dịch vụ bằng cách nói chuyện với:
• Các nhóm tư vấn đồng hoàn cảnh
• Những thành viên tham gia kế hoạch NDIS khác
• Nhân viên LAC của quý vị
• Thành viên trong cộng đồng của quý vị
• Gia đình và bạn bè
Các cơ quan cung cấp dịch vụ có đăng ký với NDIS không có thể tính phí cao hơn giá ấn
định trong Bản Giá của NDIS. Hãy vào xem trang mạng: https://www.ndis.gov.au/providers/
pricing-and-payment
Các cơ quan cung cấp dịch vụ không có đăng ký với NDIS không bắt buộc phải theo Bản
Giá của NDIS. Quý vị có thể hỏi và xin khảo giá từ các cơ quan cung cấp dịch vụ khác để
có thể tìm giá tốt nhất cho các dịch vụ cung cấp cho quý vị. Đây có nghĩa quý vị sẽ còn lại
nhiều khoản tài trợ hơn cho các dịch vụ khác.

VINNIES LAC

CÁCH TẠO TÀI KHOẢN MyGov
Quý cần phải tạo tài khoản MyGov để có thể có được
thông tin về kế hoạch NDIS của quý vị. Tài khoản MyGov
sẽ cho quý vị truy cập an toàn thông tin từ trang myplace,
cổng vào trang NDIS trên hệ thống trang mạng.
Đây là những bước cần làm để tạo tài khoản MyGov:
•
•
•
•
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Nói chuyện với một người bạn, gia đình hoặc nhân viên cộng
đồng quý vị tin cậy và có năng khiếu dùng máy điện toán
Nói chuyện với nhân viên LAC của quý vị
Gọi đường giây nóng MyGov
Đến một văn phòng an sinh xã hội Centrelink

Nếu quý vị không có
phương tiện máy điện
toán, hãy cố gắng đến
thư viện, Văn Phòng
Centrelink, các Cơ Quan
Cung Cấp Dịch Vụ Định
Cư hoặc trung tâm
cộng đồng địa phương.
Những nơi này thường
có những máy điện
toán cho công chúng sử
dụng. Hãy nhớ ký số ra
trang mạng khi quý vị
sử dụng xong và lưu giữ
những chi tiết cá nhân ở
một nơi an toàn.

Cũng có thể là quý vị có sẵn tài khoản MyGov.
Nếu chưa, thì sau đây là những bước quý vị có thể làm theo để tạo tài khoản

BƯỚC THỨ NHẤT

BƯỚC THỨ HAI

BƯỚC THỨ BA

Vào trang mạng my.gov.au,
và chọn ‘Create a MyGov
account’ (‘Tạo tài khoản
MyGov’).

Kế tiếp, quý vị cần phải chấp
thuận các điều kiện sử dụng
trang MyGov.
Quý vị có thể đọc phần
này trước. Sau đó chọn
‘I agree’ (‘Tôi Chấp thuận’).

Đánh địa chỉ điện thư email của
quý vị vào chổ trống cho sẵn.
Nếu quý vị đã có tài khoản
MyGov riêng cho chính mình
và đang tạo tài khoản này cho
người mà quý vị chăm sóc thì
quý vị cần phải sử dụng một địa
chỉ điện thư email khác cho họ.

VINNIES LAC

BƯỚC THỨ TƯ

BƯỚC THỨ NĂM

BƯỚC THỨ SÁU

Một bộ số (mật mã) sẽ được gửi
đến địa chỉ điện thư email này
của quý vị. Mật mã này là để
bảo đảm an toàn và chắc chắn
rằng chỉ có quý vị được quyền
vào tài khoản MyGov này.
Đánh mật mã này vào chổ
trống có sẵn. Chọn ‘Next’
(Tiếp theo).

Nếu quý vị không có điện thoại
di động thì hãy bỏ qua bước này.
Chọn ‘Skip this step’ (‘Bỏ bước này’).

Tạo khẩu lệnh cho tài khoản
MyGov của quý vị.
Khẩu lệnh phải có ít nhất 7 ký
tự, với ít nhất là một con số và
một mẫu tự
Đánh khẩu lệnh vào và chọn
‘Next’ (Tiếp theo).
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BƯỚC THỨ BẢY
Quý vị cần chọn ba câu hỏi bí mật từ danh sách,
hoặc quý vị có thể tự đặt những câu hỏi riêng
cho mình.
Đây cũng là để giữ an toàn cho tài khoản của quý vị.
Hãy nhớ ghi lại những câu trả lời của quý vị và cất
thật kỹ.

Giờ thì quý vị đã tạo được tài khoản và quý vị
có thể bắt đầu kết nối dịch vụ.
Để bảo mật và riêng tư, quý vị phải luôn luôn
chọn ‘Sign out’ (‘Ký số ra’) ở gốc trên bên phải
của màng hình mỗi khi quý vị sử dụng xong tài
khoản MyGov của quý vị.

VINNIES LAC

Cổng Vào Trang Mạng myplace cho Thành Viên Tham Gia (myplace Participant Portal) là một
trang mạng an toàn để quý vị có thể xem kế hoạch NDIS của mình và kiểm soát số tài trợ quý
vị đã sử dụng.
Quý vị có thể dùng cổng vào trang mạng để quản lý những cơ quan cung cấp dịch vụ, và yêu
cầu trả tiền nếu quý vị tự quản lý kế hoạch của mình.
Quý vị có thể dùng Cổng Vào Trang Mạng myplace qua các trang mạng MyGov hoặc NDIS.
Khi vào cổng lần đầu tiên, quý vị cần phải khởi động mật mã. NDIS hoặc nhân viên LAC có
thể cho quý vị mật mã này.
Nhân viên LAC của quý vị có thể giải thích cách:
•
•
•
•

Sử dụng Cổng Vào Trang Mạng myplace
Cập nhật chi tiết của quý vị
Cập nhật chi tiết tài khoản ngân hàng của quý vị trên trang myplace
Kiểm soát các khoản tài trợ NDIS của quý vị

Xin vui lòng liên lạc nhân viên LAC của quý vị nếu cần giúp đỡ sử dụng trang myplace.

CÁCH SỬ DỤNG CỔNG VÀO TRANG MẠNG MYPLACE CHO
THÀNH VIÊN THAM GIA (MYPLACE PARTICIPANT PORTAL)
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Cổng vào trang myplace sẽ nhìn
giống như trên đây trên màng
hình máy điện toán của quý vị
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CÁCH LẬP GIAO ƯỚC CUNG CẤP DỊCH VỤ
Giao ước cung cấp dịch vụ là một bản viết những thỏa thuận giữa quý vị và cơ quan cung
cấp dịch vụ mà quý vị đã chọn. Giao ước sẽ mô tả phương cách, địa điểm, khi nào, ai cung
cấp và giá phí (thù lao) của những dịch vụ thực hiện cho quý vị.
Giao ước dịch vụ hoàn toàn khác với kế hoạch NDIS của quý vị. Kế hoạch NDIS liệt kê những
sự hỗ trợ của NDIS cho quý vị. Giao ước dịch vụ là về sự thực hiện những hỗ trợ này và cách
quý vị chọn sử dụng tiền tài trợ của quý vị.
Giao ước dịch vụ phải dễ hiểu. Giao ước nên bao gồm giá phí mỗi giờ và phí tổng cộng cho
dịch vụ. Giá phí mỗi giờ được liệt kê trong Bản Giá của NDIS. Nhân viên LAC của quý vị sẽ
hướng dẫn cách sử dụng Bản Giá này.
Giao ước dịch vụ cũng nên bao gồm những gì quý vị cần thực hiện nếu quý vị quyết định
kết thúc dịch vụ này. Nói chung, quý vị cần phải báo trước 4 tuần, tuy nhiên quý vị có thể yêu
cầu thời gian ngắn hơn. Cơ quan cung cấp dịch vụ cũng cần phải báo trước như thế nếu họ
không còn có thể cung cấp dịch vụ cho quý vị.
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Quý vị có thể yêu cầu cơ quan cung cấp dịch vụ cho quý vị một bản dịch của giao ước này
bằng ngôn ngữ quý vị chọn hoặc thông dịch viên đọc cho quý vị nghe giao ước này.
Đừng bao giờ ký tên vào một giao ước nào quý vị không hiểu hoặc không hài lòng. Đừng bao
giờ bắt đầu sử dụng bất cứ dịch vụ nào nếu không có ký giao ước dịch vụ.
Cơ quan cung cấp dịch vụ cho quý vị có thể sẽ yêu cầu xem kế hoạch NDIS của quý vị. Quý vị
không bắt buộc phải chia sẽ trọn kế hoạch của quý vị với cơ quan cung cấp dịch vụ hay bất cứ
một ai khác. Tuy nhiên quý vị cần cho cơ quan cung cấp dịch vụ xem những mục tiêu của quý
vị trong kế hoạch để họ biết những sự hỗ trợ mà quý vị cần có.

VINNIES LAC

PHẦN BA
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3 // QUYỀN LỢI CỦA QUÝ VỊ

VINNIES LAC

Lừa gạt là khi người ta hoặc các kinh doanh lấy tiền bằng phương cách bất lương. Thí dụ như,
một cơ quan cung cấp dịch vụ tính thù lao cho dịch vụ mà quý vị không có nhận được hoặc
không đồng ý nhận.
Chương trình NDIA có một Đội Bài Trừ Lừa Gạt đặc biệt điều tra hoạt động bất lương. Đây là
để bảo đảm an toàn cho những người có khiếm tật và gia đình của họ.
Nếu quý vị nghi ngờ bất cứ thành viên tham gia, cơ quan cung cấp dịch vụ hoặc nhân viên
NDIS nào hoạt động bất lương, quý vị nên liên lạc Chương Trình NDIA để trình báo.
Tất cả trình báo nghi ngờ bất cứ ai thuộc NDIS hoạt động bất lương sẽ được xem là nghiêm
trọng và điều tra.

ĐỘI BÀI TRỪ LỪA GẠT NDIS
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Quý vị có thể trình báo hoạt động lừa gạt bằng cách:
•
•
•

Gửi Điện Thư đến Email: fraudreporting@ndis.gov.au
Gọi điện thoại: 1800 650 717 (quý vị có thể sử dụng dịch vụ thông ngôn TIS để gọi
số này để được nói chuyện bằng ngôn ngữ của quý vị)
Nói chuyện với nhân viên LAC của quý vị

Giữ an toàn cho mọi người
Nếu nhân viên LAC của quý vị có lo lắng về sự an toàn hay chăm sóc cho một đứa trẻ,
người cao niên hoặc người có khiếm tật, họ phải cung cấp thông tin này cho cơ quan
chính quyền vì đây là luật.

VINNIES LAC

BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA QUÝ VỊ
Chúng tôi thừa nhận sự quan trọng đối với việc bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của quý vị.
Hội St Vincent de Paul NSW phải tuân theo các luật bảo vệ quyền riêng tư của tất cả cá nhân,
bao gồm các Nguyên Tắc Về Quyền Riêng Tư trong Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư 1988 (Cth).
Hội cũng bị ràng buộc bởi những điều kiện đòi hỏi theo Đạo Luật Kế Hoạch Bảo Hiểm Khiếm
Tật Quốc Gia 2013 đối với việc xử lý các thông tin cá nhân.
Có đôi khi Hội xử lý thông tin cá nhân căn cứ theo các sự miễn trừ thuộc những đạo luật này bao
gồm các miễn trừ thuộc Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư thích dụng đối với các tổ chức phi vụ lợi.
Chúng tôi phải tuân theo các luật này hầu luôn luôn bảo đảm giữ an toàn quyền riêng tư của
quý vị. Chúng tôi không có quyền chia sẽ thông tin về quý vị trừ khi quý vị cho phép. Quý vị có
thể gọi hoặc gửi điện thư email cho chúng tôi bất cứ khi nào quý vị muốn bàn về:
•
•
•
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Cách chúng tôi sử dụng và chia sẽ thông tin cá nhân của quý vị
Cách chúng tôi an toàn lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị
Những ai có quyền xem hoặc sử dụng thông tin cá nhân của quý vị

Nếu quý vị muốn trình báo bất cứ sự việc nào về quyền riêng tư, xin vui lòng liên lạc Nhân
Viên Đãm Trách Quyền Riêng Tư của Hội St Vincent de Paul NSW tại:
Họp Thư: PO Box 5, Petersham NSW 2049
Điện Thoại: (02) 9568 0262
Điện Thư Email: privacy@vinnies.org.au
Quý vị cũng có thể liên lạc NDIS:
Điện thoại: 1800 800 110
Điện thư Email: privacy@ndis.gov.au

VINNIES LAC

Là khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của NDIS quý vị được sự bảo vệ của Luật Người
Tiêu Thụ Úc Châu. Đây có nghĩa là quý vị được có quyền lợi, bảo đảm và trách nhiệm.
Uỷ Ban Bảo Vệ Thi Đua và Tiêu Thụ (The Australian Competition and Consumer Commission ACCC) có thảo đặc nét những quyền lợi của quý vị như sau:
•
•
•
•

Có quyền được đối xử công bằng.
Có quyền được cung cấp thông tin chính xác trước khi mua.
Có quyền uỷ bỏ dịch vụ không hoàn hảo.
Có quyền yêu cầu sửa chữa, thay thế hoặc bồi hoàn tiền khi có trở ngại.

QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU THỤ CỦA QUÝ VỊ
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Đây bao gồm những thứ như sau:
•
•
•

Sản phẩm thông dụng (thí dụ như hàng tạp phẩm, áo quần và vật gia dụng)
Các sản phẩm cho người khiếm tật (thí dụ như máy trợ thính hoặc thiết bị trợ giúp đi
đứng như khung tập đi, xe lăn hay xe máy hạng nhẹ)
Các dịch vụ tổng quát (thí dụ các dịch vụ về nơi ở, dọn dẹp nhà cửa, giặc giủ lau chùi,
nấu ăn, chăm sóc cá nhân, làm vườn hoặc hỗ trợ hoàn cảnh).

Nếu quý vị không hài lòng với dịch vụ hay sản phẩm, quý vị có thể khiếu nại với Bộ Công
Bằng Kinh Doanh NSW (NSW Department of Fair Trading) qua số điện thoại 13 32 20.

VINNIES LAC

QUYỀN LỢI CỦA QUÝ VỊ VÀ CÁCH KHIẾU NẠI
Quý vị có quyền khiếu nại nếu:
•
•
•
•

Quý vị bị đối xử bất công
Quyền lợi của quý vị không được gìn giữ
Quý vị bị hành hạ hay ngược đãi
Quý vị không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ

Sau đây là một vài cách quý vị có thể khiếu nại:
Khiếu nại về chương trình Phối Trí Kế Hoạch Khu Vực Địa Phương (LAC)
•
•
•
•
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Đích thân: Nói chuyện với nhân viên LAC hoặc những người liên lạc khác
Bằng điện thư email: LACcomplaints@vinnies.org.au
Bằng thư viết gửi đến họp thư: PO Box 5 Petersham NSW 2049
Bằng điện thoại: 1800 795 626

Khiếu nại về NDIS hay một cơ quan cung cấp dịch vụ
•
•
•

Đích thân đến văn phòng NDIA
Bằng điện thư email: feedback@ndis.gov.au
Bằng điện thoại: 1800 800 110

Để được thêm ý kiến, hãy nói chuyện với
•
•
•

Dịch Vụ Hoà Giải Khiếu Nại và Giới Thiệu Tư Vấn (Complaints Resolution & Referral Service)
– 1800 880 052
Giám Sát Viện NSW – Điện thoại: 02 9286 1000 hoặc trang mạng www.ombo.nsw.gov.au
Đường Giây Nóng Quốc Gia cho Người Khiếm Tật bị Hành Hạ và Ngược Đãi – 1800 880 052

VINNIES LAC

NHỮNG NƠI LIÊN LẠC THEN CHỐT
ĐIỀU TÔI MUỐN HỎI

LIÊN LẠC AI

CHI TIẾT LIÊN LẠC

Tôi muốn hỏi về chương trình Phối Trí ChươngTrình Phối Trí Kế Hoạch Khu
Kế Hoạch Khu Vực Địa Phương (LAC) Vực Địa Phương của Hội St Vincent
de Paul NSW

ĐT: 1800 794 934
Điện Thư: LAC@vinnies.org.au
Trang Mạng: https://lac.vinnies.org.au

Tôi cần thông dịch viên

Dịch Vụ Phiên Dịch và Thông Ngôn
Quốc Gia - TIS

ĐT: 131 450
Trang Mạng: www.tisnational.gov.au

Tôi cần nói chuyện về kế hoạch NDIS

Kế Hoạch Bảo Hiễm Khiếm Tật
Quốc Gia

ĐT: 1800 800 110
Trang Mạng: www.ndis.gov.au

Tôi không hài lòng với cơ quan cung
cấp hỗ trợ khiếm tật của tôi

Giám Sát Viện NSW

ĐT: 1800 451 524
Điện Thư: nswombo@ombo.nsw.gov.au
Trang Mạng: www.ombo.nsw.gov.au

Tôi không hài lòng với một cơ quan
hoặc chương trình hỗ trợ khiếm tật
của Chính Phủ Úc

Giám Sát Viện Liên Bang

ĐT: 1300 362 072
Điện Thư: ombudsman@ombudsman.gov.au
Trang Mạng: www.ombudsman.gov.au

Tôi không hài lòng với sản phẩm
đã mua

Bộ Công Bằng Kinh Doanh NSW
(NSW Fair Trading)

ĐT: 13 32 30
Trang Mạng: www.fairtrading.nsw.gov.au

Tôi cần giúp đỡ tìm dịch vụ tư vấn
pháp lý

ChươngTrình Phối Trí Kế Hoạch Khu
Vực Địa Phương của Hội St Vincent
de Paul NSW

ĐT: 1800 794 934
Điện Thư: LAC@vinnies.org.au
Trang Mạng: https://lac.vinnies.org.au
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ĐIỀU TÔI MUỐN HỎI

LIÊN LẠC AI

CHI TIẾT LIÊN LẠC

Tôi muốn sắp đặc một buổi cung
cấp thông tin về NDIS bằng ngôn
ngữ của tôi

Chương Trình Phối Trí Kế Hoạch Khu
Vực Địa Phương của Hội St Vincent de
Paul NSW

ĐT: 1800 794 934
Điện Thư: LAC@vinnies.org.au
Trang Mạng: https://lac.vinnies.org.au

Tôi muốn được kết nối liên lạc với
những người sống với khiếm tật

Liên Minh Đa Dạng và Khiếm Tật
(Diversity and Disabilty Alliance)

ĐT: 0431 430 871
Điện Thư: info@ddalliance.org.au
Trang Mạng: www.ddalliance.org.au

Tôi muốn được kết nối liên lạc với cộng Dịch Vụ Kết Nối Khả Năng NSW
đồng của tôi hoặc xin giúp đỡ tìm và sử (Ability Links NSW)
dụng các dịch vụ khác của chính phủ

ĐT: (02) 9572 9684 (Sydney)
(02) 4905 0700 (Newcastle)
Điện Thư: Ability.Links@vinnies.org.au
Trang Mạng: www.abilitylinksnsw.org.au

Tôi muốn được kết nối liên lạc với
những dịch vụ hỗ trợ người khiếm tật
đa văn hoá khác

ĐT: 02 9569 1288
Điện Thư: admin@ecsc.org.au
Trang Mạng: www.ecsc.org.au

Cơ Quan Hợp Tác Dịch Vụ Cộng Đồng
Sắc Tộc (Ethnic Communities Services
Cooperative - ECSC)

Tôi muốn nói chuyện với nhân viên của ChươngTrình Phối Trí Kế Hoạch Khu
Hội về vấn đề quyền riêng tư
Vực Địa Phương của Hội St Vincent de
Paul NSW
Tôi muốn nói chuyện với nhân viên
NDIS vấn đề quyền riêng tư

ĐT: 1800 794 934
Điện Thư: LAC@vinnies.org.au
Trang Mạng: https://lac.vinnies.org.au

Kế Hoạch Bảo Hiễm Khiếm Tật Quốc Gia ĐT: 03 5224 8348
ĐT Di Động: 0472 827 784
Điện Thư: privacy@ndis.gov.au

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG LAC ĐỊA PHƯƠNG CỦA HỘI VINNIES

Để có danh sách đầy đủ các văn phòng LAC của Hội Vinnies
và tìm hiểu về các sự kiện LAC tổ chức, quý vị có thể:
www

Viếng trang mạng của chúng tôi: https://lac.vinnies.org.au
Viếng trang Facebook của chúng tôi: Trên Facebook, tìm ‘Vinnies LAC’ dưới nhóm ‘Groups’
Gọi cho chúng tôi số: 1800 794 934 (để sử dụng thông dịch viên hãy gọi số 131 450,
sau đó yêu cầu họ gọi số 1800 794 934)
Gửi điện thư cho chúng tôi: LAC@vinnies.org.au
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