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Quý vị đã nộp đơn xin, hoặc quý vị có 
nhận, các dịch vụ hoặc hỗ trợ do Chương 
Trình Bảo Hiểm Người Khuyết Tật Toàn 
Quốc (National Disability Insurance 
Scheme, NDIS) chi trả không?

Cơ Quan Bảo Hiểm Khuyết Tật Quốc Gia (NDIA) 
quyết định xem quý vị có thể tham gia chương 
trình NDIS hay không và quý vị có thể nhận 
được những dịch vụ và hỗ trợ nào.

Tôi có thể làm gì nếu không hài lòng với 
quyết định của NDIA?
Quý vị có thể phản đối quyết định mà quý vị 
không hài lòng. Ví dụ: quý vị có thể yêu cầu họ 
thay đổi quyết định:

	■ không cho phép quý vị tham gia chương 
trình NDIS

	■ về các dịch vụ và hỗ trợ mà họ sẽ chi trả theo 
Chương Trình NDIS của quý vị

	■ về số tiền họ đã trả cho quý vị trong Chương 
Trình NDIS của quý vị

	■ về việc họ chỉ định một người được đề cử 
cho quý vị

	■ giới hạn số tiền họ trả cho quý vị vì quý vị đã 
nhận được tiền bồi thường

	■ từ chối duyệt xét Chương Trình NDIS của quý 
vị.

Yêu cầu NDIA xem xét lại quyết định của 
họ khác với việc phàn nàn về một dịch 
vụ. Nếu quý vị không hài lòng với quyết 
định của NDIA, hãy đảm bảo rằng họ hiểu 
rằng quý vị muốn họ xem xét lại quyết 
định của họ.



Làm cách nào để phản đối quyết định 
của NDIS?
1. Yêu cầu NDIA xem xét lại quyết định đó. Quý 

vị phải làm việc này không muộn hơn ba 
tháng sau khi quý vị nhận được quyết định 
bằng văn bản của NDIA. Quý vị nên:

	■ giải thích lý do tại sao quý vị nghĩ rằng 
quyết định đó là sai

	■ cung cấp cho họ bằng chứng mà quý vị 
cho rằng có thể giúp họ thay đổi ý định.

NDIA có thể thay đổi ý định và đưa ra một 
quyết định mới.

2. Nếu quý vị vẫn không hài lòng với quyết định 
do NDIA đưa ra, quý vị có thể yêu cầu Tòa Phúc 
Thẩm Hành Chính (Administrative Appeals 
Tribunal) xem xét quyết định của NDIA. Đây 
được gọi là kháng cáo. Quý vị phải nộp đơn 
kháng cáo của mình với Tòa Phúc Thẩm Hành 
Chính không muộn hơn 28 ngày sau khi quý vị 
nhận được quyết định xem xét lại của NDIA.

Tôi có thể tìm thêm trợ giúp ở đâu? 
Gọi cho LawAccess NSW theo số 1300 888 529 
để biết thông tin và được tư vấn bất kỳ vấn đề 
nào về NDIS.
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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.
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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 
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