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Community
Connectors
Hỗ trợ người khuyết tật trong
cộng đồng đa văn hóa

Nhận được sự
trợ giúp phù hợp
có thể thay đổi
cuộc sống của
mọi người.

Kết nối người khuyết tật trong cộng đồng đa văn hóa với NDIS
Quý vị có khuyết tật hoặc chăm sóc cho người có thể được hưởng lợi từ sự trợ giúp mà
National Disability Insurance Scheme (NDIS) có thể cung cấp không?
Mục đích của chương trình Community Connectors là để cung cấp cho quý vị sự hỗ trợ
phù hợp với văn hóa trong cộng đồng của quý vị để kết nối quý vị với NDIS.

NDIS là gì?
NDIS là chương trình miễn phí của chính phủ cung
cấp các dịch vụ và hỗ trợ cho người khuyết tật.

Liên hệ với các Community
Connectors tại địa phương :

NDIS có thể giúp tôi như thế nào?
Các hỗ trợ và dịch vụ có thể bao gồm:
• giúp đỡ các hoạt động cá nhân hàng ngày của
quý vị
• trợ giúp tại nơi làm việc nhằm cho phép quý vị
tìm được hoặc duy trì công việc thành công
• giúp thực hiện các công việc trong nhà để quý vị
có thể duy trì môi trường nhà của mình
• mua thiết bị và/hoặc các dụng cụ hỗ trợ di chuyển.

Community Connector là gì?
Community Connectors (Người kết nối Cộng đồng)
hỗ trợ người có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ
khác nhau và không nói tiếng Anh tiếp cận NDIS.
Họ giúp đỡ bằng cách đóng vai trò người liên lạc
giữa quý vị và NDIS.
Community Connector có thể giúp quý vị:
• nộp đơn xin NDIS

Sử dụng thông dịch viên
Nếu quý vị cần trợ giúp để hiểu nội dung
trang này, vui lòng gọi Dịch vụ Thông dịch
viên qua Điện thoại (TIS) (131 450) và
yêu cầu họ liên hệ với nhà cung cấp dịch
vụ địa phương ở trên.

• kết nối quý vị với các điểm liên lạc NDIS tại địa
phương

National Community Connectors Program là sự hợp tác
giữa NDIS, Federation of Ethnic Communities’ Councils
và National Ethnic Disability Alliance. Chương trình
này được National Disability Insurance Agency tài trợ.

• cung cấp hỗ trợ để quý vị hiểu và sử dụng các
dịch vụ NDIS tốt hơn

Hãy truy cập: fecca.org.au hoặc
neda.org.au

