
ផែនការជាតិធានារ៉ាប់រងពិការភាព (NDIS) 
ការទទួលជំនួយផែលលោកអ្នកតតរូវការ លែើម្បីរស់លៅក្ននុងជបីវតិ 

ផែលលោកអ្នកមានបំណងរស់លៅ
អ្នកផែលរស់លៅមានពិការភាព មានសិទ្ិែូចគ្្ន នឹងជនជាតិអូស្ត្រា លបីឯលទៀតផែរ លោយមានរមួទំាង សិទ្ិរស់
លៅតបកបលោយភាពថ្លៃ្្នូរនិងអត្ថន័យ។ ផែនការជាតិធានារ៉ាប់រងពិការភាព (NDIS) របស់ តបលទសអូស្ត្រា លបី 
អាចជួយអ្នករស់លៅមានពិការភាពឱ្យយល់ែឹងអំពបីជលតមើសលរៀងៗខលៃួន និងល្វើលសចក្បី សលតមចចិតរាផែលគំ្តទ 
បំែនុតនូវលសចក្បីតតរូវការរបស់គ្ត់។
លតើ NDIS គឺជាអវបី?
NDIS ែ្ល់ែល់អ្នករស់លៅមានពិការភាពនូវលសវានិងជំនួយផែលគ្ត់តតរូវការ លែើម្បីសលតមចបាននូវលគ្លលៅរបស់ 
គ្ត់។ លគ្លលៅទំាងលនះអាចមានរមួទំាងការបលងកើតជំនាញសតមាប់រស់លៅលោយកាត់បន្ថយកាន់ផតខ្លៃ ំងល�ើងនូវការ 
ពឹងពាក់អ្នកែថទ ការចាប់យកតួនាទបីរតឹផតសកម្មលៅក្ននុងសហគមន៍ ការផសវងរកការងារ និងការទិញលតគឿងបរកិាខា រ តពម
ទំាងការផ្ទំាផែលគ្ត់តតរូវការ។ 

លតើខ្នុំមានសិទ្ិទទួល NDIS ឬលទ?
លែើម្បីមានសិទ្ិទទួល NDIS បនុគ្គលនបីមួយៗតតរូវ៖
• មានពិការភាពមួយផែលលៅជាលរៀងរហូត លហើយផែលបងាក រជនលនាះមិនឱ្យចូលរមួក្ននុងសកម្មភាពតបចំាថ្ងៃបាន។  

ពិការភាពលនះអាចពាក់ព័ន្នឹងរងកាយឬបញ្ញា  តពមទំាងពិការភាពក្ននុងការសិកសា ឬត្្ថ នភាពសនុខភាពែលៃូវចិតរា។
• មានអាយនុតិចជាង 65 ឆ្្ន ំ លៅលពលចូលក្ននុង NDIS។
• ជាជនជាតិអូស្ត្រា លបី ឬអ្នកកាន់ទិោឋា ការអចិថ្តនរាយ៍ ឬទិោឋា ការតបលេទពិលសសផែលតតរូវបានការពារ។
• រស់លៅក្ននុងតំបន់មួយផែលមាន NDIS ។
NDIS និងតបាក់លត្្នជំនួយពិការភាព មិនែូចគ្្ន លទ។ លបើអ្នកណាមួយមានសិទ្ិទទួលនិងទទួលផែនការ NDIS លនាះ
វានឹងមិនប៉ាះពាល់ែល់តបាក់លត្្នជំនួយពិការភាពផែលទទួលពបី Centrelink លទ។

លតើខ្នុំអាចល្វើសំណូមពរផែនការ NDIS តាមវ ិ្ បីណា?
លបើលោកអ្នកមានអាយនុចាប់ពបីតបំាពបីរឆ្្ន ំែល់ 64 ឆ្្ន ំ និងរស់លៅលោយមានពិការភាព៖
• ទូរសព្ទលៅលលខ 1800 800 110 ចាប់ពបីលមា៉ា ង 8 តពឹក ែល់លមា៉ា ង 8 យប់ ថ្ងៃចន្ទែល់ថ្ងៃសនុតក លែើម្បីទទួល ព័ត៌មាន 

បផន្ថមអំពបី NDIS។
• លោកអ្នកក៏អាចទាក់ទងទបីភា្ន ក់ងារ Local Area Coordinator (អ្នកសតមបសតមរួលតំបន់) (LAC) សតមាប់ តំបន់ 

លោកអ្នកែងផែរ តាមរយៈការលបើកអានវនុបិថសរបស់ NDIS ndis.gov.au/about-us/locations។ LAC នឹងជួយ 
លោកអ្នកផសវងរកលសវានិងជំនួយសមរម្យលៅក្ននុងតំបន់របស់លោកអ្នក។ លនះតបផហលជាជំនួយផត មួយគត់ផែល 
លោកអ្នកតតរូវការ។ លបើលោកអ្នកតតរូវការជំនួយបផន្ថម  LAC នឹងជួយលោកអ្នកក្ននុងការពិនិត្យលមើលផែនការ NDIS ។

លបើលោកអ្នកមានកូនតូចអាយនុែល់លៅតបំាមួយឆ្្ន ំ ផែលរស់លៅលោយមានពិការភាព ឬការយឺតយ៉ា វក្ននុងការរ បីកចលតមើន៖
• សូមទូរសព្ទលៅលលខ 1800 800 110 ចាប់ពបីលមា៉ា ង 8តពឹក ែល់លមា៉ា ង 8យប់ ថ្ងៃចន្ទែល់ថ្ងៃសនុតក និងសនុំជួបទបីភា្ន ក់ ងារ 

Early Childhood Early Intervention (អនរារគមន៍មនុនលពលសតមាប់កនុមារលក្មងខ្បី) លៅក្ននុងតំបន់របស់លោកអ្នក។
លបើលោកអ្នកតតរូវការជំនួយលែើម្បីនិយយភាត្អង់លគលៃស សូមសនុំជំនួយលនះពបីសមាជិកតគរួត្រ អ្នកផ្ទំា ឬមិតរាេក្ិ។ 
លោកអ្នកក៏អាចទូរសព្ទទាក់ទង Telephone Interpreting Service (លសវាបកផតបភាត្) តាមលលខ 131 450។
លបើលោកអ្នកមិនអាចត្្ប់ឬនិយយបានលទ សូមទូរសព្ទលៅលលខ 1300 555 727 (និយយនិងត្្ប់) បនា្ទ ប់មក សនុំ 
ភាជា ប់លៅលលខ 1800 800 110 ឬក៏ទូរសព្ទលៅលលខ 1800 555 677 (TTY) បនា្ទ ប់មកសនុំភាជា ប់លៅលលខ 1800 800 110។ 

លតើមានអវបីលកើតល�ើង លបើលគមិនអននុញ្ញា តឱ្យខ្នុំទទួលផែនការ NDIS?
LAC ក្ននុងតំបន់លោកអ្នកអាចជួយលោកអ្នកក្ននុងការទទួលលសវាឯលទៀត ក្ននុងរងវង់សហគមន៍របស់លោកអ្នកផ្្ទ ល់ លហើយ

 ផែលមិនទទួល្វកិាតាមរយៈ NDIS។ ជំនួយតំណាងការពារលែើម្បីឱ្យយល់និងប្ឹងសនុំលសើលរ ើពាក្យសនុំ NDIS ផែល តតរូវ 
បានបែិលស្ មានែ្ល់ជូនតាមរយៈ Disability Rights Advocacy Service (លសវាតំណាងការពារសិទិ្ពិការភាព) 
តាមទូរសព្ទលលខ (08) 8351 9500។
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NATIONAL DISABILITY INSURANCE SCHEME (NDIS)

GETTING THE HELP YOU NEED
TO LIVE THE LIFE YOU WANT TO LIVE

People living with a disability have the same rights as other Australians including 
the right to a dignified and meaningful life. Australia’s National Disability 
Insurance Scheme (NDIS) can assist people living with a disability to understand 
their individual choices and make decisions that best support their needs.    

What is the NDIS?

The NDIS provides people living with a disability the services and supports they need to achieve 
their goals. These may include developing skills for living more independently, taking a more active 
role in the community, finding a job and purchasing the equipment and care they need. 

Am I eligible for the NDIS?

To be eligible for the NDIS, a person must:

• Have a disability that will not go away and which prevents them from taking part in everyday 
activities. This can be a physical or intellectual disability, as well as a learning disorder or mental health 
condition.

• Be aged under 65 when they enter the NDIS.

• Be an Australian citizen or holder of a permanent visa or Protected Special Category visa.

• Live in an area where the NDIS is available.

The NDIS and disability support pension are not the same. If a person is eligible for and receives a NDIS 
Plan it should not affect their approved Centrelink disability support pension payments.

How can I request a NDIS Plan?

If you are aged between seven and 64 years of age, and living with a disability:

• Call 1800 800 110, from 8am to 8pm, Monday to Friday for more information about the NDIS.

• You can also contact the Local Area Coordinator (LAC) partner office for your local area by 
visiting the NDIS website: ndis.gov.au/about-us/locations. The LAC will help you to find suitable 
services and supports in your local area. This might be the only support you need. If you need 
more support, the LAC will assist you to access a NDIS plan.

If you have a child aged between zero and six living with a disability or developmental delay:

• Call 1800 800 110, from 8am to 8pm, Monday to Friday and ask for the Early Childhood Early 
Intervention agency in your local area.

If you need help speaking in English, ask a family member, carer or friend to help you. You can also 
call the Telephone Interpreting Service on 131 450.

If you have hearing or speech loss, call 1300 555 727 (Speak and Listen) then ask for 1800 800 110, 
or call 1800 555 677 (TTY) then ask for 1800 800 110.

What if I am not approved to receive a NDIS Plan?

The LAC in your local area can help you to access other services, within your own community 
and not funded through the NDIS. Advocacy support to understand and appeal a rejected NDIS 
application is available through the Disability Rights Advocacy Service on (08) 8351 9500.
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