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Để nhận được Tiền Cấp Dưỡng 
Hỗ Trợ Người Khuyết Tật 
(Disability Support Pension, 
DSP), quý vị phải chứng tỏ 
được bốn điều sau:

1. Bệnh trạng của quý vị kéo dài 
vĩnh viễn
Để nhận được DSP, quý vị cần chứng minh 
rằng quý vị mắc bệnh trạng vĩnh viễn. 
Bệnh trạng của quý vị phải là loại đã được 
chẩn đoán. Quý vị phải đã thực hiện tất cả 
những phương pháp điều trị hợp lý được 
khuyến nghị và chứng minh tình trạng 
của quý vị không thể cải thiện ngay cả khi 
đã áp dụng phương pháp điều trị đó.

Nếu quý vị mắc phải tình trạng sức 
khỏe tâm thần, quý vị phải được bác 
sĩ tâm thần hoặc bác sĩ gia đình chẩn 
đoán sau khi quý vị đã thăm khám 
với bác sĩ tâm lý lâm sàng. 

Nếu quý vị chỉ mới bắt đầu điều trị cách 
đây một thời gian ngắn, tốt hơn là nên 
tiếp tục điều trị này trong ít nhất vài tháng 
trước khi quý vị nộp đơn xin DSP.

2. Bệnh trạng của quý vị cho quý 
vị ít nhất 20 điểm
Nếu bệnh trạng của quý vị kéo dài vĩnh 
viễn, Centrelink có thể cho quý vị điểm 
đối với bệnh trạng đó bằng cách sử dụng 
Bảng Điểm Suy Yếu (Impairment Tables) 



đặc biệt. Centrelink sẽ quyết định quý vị 
nhận được bao nhiêu điểm cho mỗi bệnh 
trạng của mình. Quý vị cần ít nhất 20 điểm 
để nhận được DSP.

Bảng Điểm Suy Yếu có sẵn trên internet tại: 
www.comlaw.gov.au/Details/F2011L02716

3. Quý vị không thể làm việc hoặc 
đào tạo lại
Quý vị phải chứng minh được là các  bệnh 
trạng của quý vị ngăn cản quý vị:

	● làm việc ít nhất 15 giờ một tuần, và 

	● được đào tạo để làm một công việc 
quý vị chưa làm trước đây bằng cách 
tham gia, ví dụ, một khóa học giáo 
dục hoặc đào tạo tại chỗ.

4. Quý vị đã tham gia một chương 
trình hỗ trợ
Trước khi nộp đơn xin DSP, quý vị phải 
tham dự một chương trình để cố gắng 
tìm được công việc với một nhà cung 
cấp mạng lưới tìm việc làm hoặc một 
nhà cung cấp dịch vụ việc làm cho người 
khuyết tật.

Chương trình của quý vị có thể bao gồm 
tìm kiếm việc làm, học tập, kinh nghiệm 
làm việc hoặc chương trình phục hồi chức 
năng.

Thông thường, quý vị phải tham gia 
chương trình tổng cộng 18 tháng trong 
ba năm trước khi quý vị xin DSP. Có rất ít 
ngoại lệ đối với quy tắc này.

http://www.comlaw.gov.au/Details/F2011L02716


Khoảng thời gian quý vị được miễn 
tham gia chương trình không được 
tính vào 18 tháng.

Quý vị không cần phải tham gia chương 
trình hỗ trợ nếu quý vị đạt từ 20 điểm trở 
lên dưới sự đánh giá của chỉ một Bảng 
Điểm Suy Yếu.

Quý vị nên cung cấp thông tin 
gì cho Centrelink?
	● Báo cáo từ bác sĩ đa khoa của quý vị liệt kê 

tất cả các bệnh trạng của quý vị và phương 
pháp điều trị quý vị đã trải qua

	● Báo cáo từ:

	› các chuyên gia

	› bác sĩ vật lý trị liệu

	› bác sĩ tâm lý học

	› bác sĩ tâm thần

	● Báo cáo chụp CT, MRI và X-quang 

Đưa tập tài liệu này cho bác sĩ của quý vị khi 
quý vị yêu cầu họ cung cấp cho quý vị các báo 
cáo y tế để quý vị xin DSP.

Điều này sẽ giúp bác sĩ của quý vị biết những 
thông tin mà Centrelink cần.



Quý vị có thể làm gì nếu 
Centrelink từ chối hoặc hủy bỏ 
Tiền Cấp Dưỡng Hỗ Trợ Người 
Khuyết Tật của quý vị?
Nếu quý vị không đồng ý với quyết định này, 
quý vị có thể kháng cáo với Nhân Viên Xét 
Duyệt Được Ủy Quyền của Centrelink. Quý vị có 
thể viết thư hoặc chỉ cần nói cho nhân viên của 
Centrelink biết là quý vị muốn kháng cáo.

Nếu muốn kháng cáo, quý vị nên tiến hành 
càng sớm càng tốt. Nếu quý vị không kháng cáo  
trong vòng 13 tuần kể từ ngày có quyết định của 
Centrelink, quý vị có thể bỏ lỡ các khoản thanh 
toán ngược lại thời gian cũ ngay cả khi quý vị 
thắng cuộc trong việc kháng cáo của mình.

Quý vị cần sự giúp đỡ thêm?
Gọi cho LawAccess NSW theo số 1300 888 529 
để biết thông tin và được tư vấn bất kỳ vấn đề 
nào về Centrelink hoặc DSP.
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Ấn phẩm này là bản hướng dẫn chung về luật. 
Quý vị không nên coi đó là lời tư vấn pháp lý và 
chúng tôi khuyên quý vị nên trao đổi với luật sư 
về tình huống của mình.

Thông tin chính xác tại thời điểm in, tuy nhiên 
thông tin có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, 
hãy liên hệ với LawAccess NSW theo số  
1300 888 529.

This publication is available in Arabic, Dari/Farsi, 
Chinese (Sim), English, Tamil and Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2021

Đặt lấy tập tài liệu trực tuyến tại: 
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

Tìm chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội:

Quý vị cần giúp đỡ để liên hệ với chúng tôi?

Nếu quý vị cần thông ngôn viên, hãy gọi 
cho Dịch Vụ Thông Ngôn và Phiên Dịch 
(TIS National) theo số 131 450 (9 sáng – 
5 chiều) và yêu cầu LawAccess NSW.

Quý vị có cảm thấy khó nghe hoặc khó nói 
không?

Nếu quý vị cảm thấy khó nghe hoặc khó 
nói, hãy gọi cho chúng tôi thông qua 
Dịch Vụ Tiếp Âm Quốc Gia (NRS) theo 
số 133 677 và yêu cầu LawAccess NSW 
hoặc truy cập: www.relayservice.gov.au 

http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications
http://www.relayservice.gov.au

