
 

VALID và 

Cộng Đồng Người Việt Tự Do- Victoria 
Trình Bày 

Khóa Học Dành Cho Gia Đình Chuẩn Bị Kế Hoạch Cho NDIS 

 

Giờ:  9:45 sáng – 2:00 chiều 

Năm buổi Thứ Tư: 

Ngày 13, 20, 27  Tháng Hai và 06, 13 Tháng Ba - 2019 

Địa Điểm: Văn phòng Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria 

 1/56 Nicholson Street, Footscray 3011 

 
Khóa Học sẽ được hướng dẫn qua 5 buổi sángThứ Tư: 
 
Buổi 1   (Thứ Tư 13/02/19):  NDIS là gì? và bổn phận của gia đình 

-        NDIS là gì? Ai sẽ sử dụng được chương trình này 

- Bổn phận của gia đình trong chương trình NDIS ra sao? 

Buổi 2   (Thứ Tư 20/02/19):  Phương pháp trình bày kế hoạch một cách hiệu quả! 

- Nhận thức rađược cách mình giao tiếp 

- Trình bày những nhu cầu cần thiết với nhân viên của NDIS, những người 

Giúp đỡ từ các dịch vụ. 

Buổi 3  (Thứ Tư 27/02/19): Kế hoạch cho NDIS và lý do cho sự lợi ích của 
người khuyết tật 

 

- Kế hoạch tập trung vào người khuyết tật và sự lợi ích cho họ. 

- Quá trình lập kế hoạch cho NDIS. 

Buổi 4  (Thứ Tư 06/03/19): Khoản tiền trợ cấp của NDIS và cách mua dịch vụ 

-  Cách quản lý khoản tiền trợ cấpcủa bạn  

- Phương pháp giao tiếp và mua dịch vụ  

Buổi 5  (Thứ Tư 13/03/19):Tổng kết lại kế hoạch của mình! 

- Xây dựng thông tin trong kế hoạch của mình 

- Tổng hợp cho kế hoạch “Toàn bộ trong cuộc sống” của người khuyết tật. 
 

Điều kiện muốn dự khóa học này, người tham gia phải tham dự toàn bộ 5 buổi học để 
có đẩy đủ thông tin về chương trình bảo hiễm khuyết tật. 

 

Ghi danh sẽ hết hạn ngày Thứ Hai 11/02/19 
  

Xin liên lạc: Vân Nguyen – 0487 820 665 
 

 
 

Attendees are asked to commit to attending the whole course, that is, attending one session 
is not an option. However, specific topic Information Sessions are also available on request.                                                                                                      



 

 

To Register return the above EOI& for more information 
 

to VALID 235 Napier St, Fitzroy or contact Maree Hewitt:  
E: maree@valid.org.au M: 0409 965 264 

or 
Vietnamese Community in Australia Vic Chapter 

1/56 Nicholson Street, Footscray 3011 
Van Nguyen – 0487 820 665 

 

Khóa Học Giúp Cho Gia Đình Chuẩn Bị Kế Hoạch Cho NDIS: 

Khóa học này được thiết kế để hỗ trợ phụ huynh / gia đình của người khuyết 
tật để có được cập nhật về những thay đổi trong lãnh vực dịch vụ khuyết tật. 

Khóa học này cũng sẽ giúp bạn sẵn sàng chuyển sang NDIS (Chương trình 
Bảo Hiểm Khuyết tật Quốc gia) 

*    Làm kế hoạch – cho tương lai và bây giờ 

*   Cách thức tài trợ và hổ trợ cá nhân của NDIS và những gì NDIS có thể làm 
cho họ 

 

Giấy Ghi Danh 
Khóa Học dành cho Gia Đình Chuẩn Bị Kế Hoạch cho NDIS 

Xin lưu ý, vì chổ có hạn, quí vị sẽ được thông báo nếu có chỗ cho quí vị. 
 
Tên:  ……………………………………………..……………………..…………………………… 

Địa chỉ:  …………………………………………….………………..…………………………………   

 Điện thoại nhà:  …………………..…......………    Di động:  ………….………...……………… 

E-mail:  ……………………………………………………………………………………. 

Tuổi của người bị khuyết tật:           6yrs & under                 7 -   18yrs            18rs+ 19y 

Buổi học sẽ có ăn trưa nhẹ và trà/ cà phê  
 
Bạn có yêu cầu đặc biệt về đồ ăn?....................................................................................... 
 
Sự cho phép hội VALID giữ chi tiết của quí vị để gởi những thông tin liên quan tới gia đình?    
 

Có        Không   
 
Nếu quí vị không có chổ vì đã đủ người, vậy quí vị có muốn ghi danh vào danh sách chờ đợi? 
 

Có        Không   

 

Nếu cần thông dịch, xin hãy cho biết.  

  

    

mailto:maree@valid.org.au

