
NDIS இன் 
முடிவு மீது 

அதிருப்தியொ?
நீஙகள் அ்தற்குக்  

கொைணம் லகடக�ொம்

Not happy with an NDIS decision? Tamil



த�சிய ஊனமுறதறொர் ்கொப்பீடடுத் 
திடடத்திறகு (NDIS) நீங்கள 
விண்ணப்பித்துளளீர்்கைொ அல�து அ�னொல 
்ப்ணம் த்கொடுக்்கப்்படும் தேளை்களை 
அல�து ஆ�ரவு்களை த்பறுகிறீர்்கைொ?

நீஙகள் NDIS இல் லசை முடியுமொ அத்து்டன்  
உஙகளுக்கு என்ன லசதவகள் மற்றும் ஆ்தைவுகள் 
கித்டக்கும் என்பது பற்றி ல்தசிய ஊனமுற்ல�ொர 
கொப்பீடு ஏதென்சி (NDIA) ்தொன் முடிவு தசயகி�து.

NDIA இன் முடிவு மீது எனக்கு அதிருப்தி 
என்றொல என்னொல என்ன தேய்ய முடியும்?
உஙகளுக்கு அதிருப்தி ்தரும் இந்த முடிதவ நீஙகள் 
எதிரக்க�ொம். உ்தொைணமொக நீஙகள் அவரகளி்டம் 
பின்வரும் ஏல்தனும் முடிதவ மொற்றுமொறு லகடக�ொம்:

■	 NDIS இல் லசை உஙகளுக்கு அனுமதி மறுப்பு பற்றி 

■	 உஙகள் NDIS திட்டத்தின் கீழ் அவரகள் 
உஙகளுக்குத் த்தொதக வழஙகும் லசதவகள் 
மற்றும் ஆ்தைவுகள் பற்றி 

■	 உஙகள் NDIS திட்டத்தின் கீழ் அவரகள் 
உஙகளுக்கு வழஙகிய த்தொதக பற்றி

■	 உஙகளுக்கு அவரகள் ஒரு பணிப்தபொறுப்பொ்ளர 
ஒருவதை நியமிப்பது பற்றி

■	 நீஙகள் தபற்� இழப்பீடத்ட கருத்தில் 
தகொண்டு அவரகள் வழஙகும் த்தொதகதய 
கடடுப்படுத்துவது பற்றி

■	 உஙகள் NDIS திட்டத்த்த மதிப்பொயவு தசயய 
மறுப்பது பற்றி

NDIA எடுத்� முடிளை மதிப்்பொய்வு தேய்யக் 
த்கட்பது என்்பது ஒரு தேளைளய ்பறறி பு்கொர் 
அளிப்்பது என்்பதிலிருந்து தைறு்படட�ொகும். 
NDIA தேய்� ஒரு முடிளை ்பறறி நீங்கள 
அதிருப்தி த்கொணடிருந்�ொல அைர்்கள �ங்கள 
முடிளை மதிப்்பொய்வு தேய்ய தைணடும் 
என்று நீங்கள விரும்புைள� அைர்்கள 
புரிந்துக்த்கொளைள� உறுதி்படுத்துங்கள.



NDIS எடுத்� ஏத�னும் ஒரு முடிளை நொன் 
எவைொறு எதிர்ப்்பது?
1. NDIAவி்டம் அவரகள் முடிதவ மதிப்பொயவு 

தசயயக் லகளுஙகள். இத்த நீஙகள் NDIA 
இன் முடிதவ எழுத்து பூரவமொக தபற்� 
தினத்திலிருநது மூன்று மொ்தஙகளுக்குள் 
தசயய லவண்டும். நீஙகள்: 
■	 ஏன் அந்த முடிவு ்தவறு என்று நீஙகள் 

நிதனக்கின்றீரகள் என்பத்த வி்ளக்க 
லவண்டும்

■	 அவரகள் ்தஙகள் மனத்த மொற்றிக்தகொள்்ள 
உ்தவும் என்று நீஙகள் கருதும் சொன்றுகத்ள 
வழஙகுஙகள்.

NDIA ்தன் மனத்த மொற்றிக்தகொண்டு ஒரு புதிய 
முடிதவ எடுக்க�ொம்.

2. NDIA எடுக்கும் முடிதவ பற்றி நீஙகள் இன்னமும் 
அதிருப்தி தகொண்்டொல் நீஙகள் நிரவொக 
முத�யீடுகள் தீரப்பொயத்தி்டம் NDIA முடிதவ 
பரிசீ�தன தசயயுமொறு லகடக�ொம். இ்தற்கு 
தபயர முத�யீடு என்று தபயர. நீஙகள் இந்த 
முத�யீடத்ட NDIA வின் மதிப்பொயவு முடிதவ 
தபற்�திலிருநது 28 நொடகளுக்குள் நிரவொக 
முத�யீடுகள் தீரப்பொயத்தி்டம் சமரபிக்க லவண்டும்.

நொன் தமலும் அதி்க உ�விளய எஙகு த்பற 
முடியும்? 
NDIS பிைச்சிதனகத்ளப் பற்றிய ்தகவல் அல்�து 
ஆல�ொசதனக்கு �ொஆக்தசஸ் NSW ஐ 1300 888 529 
என்� எண்தண அதழயுஙகள்.
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இந்தப் பதிப்பு, சட்டம் த்தொ்டரபொன ஒரு தபொது 
வழிகொடடி. இத்தச் சட்ட ஆல�ொசதனயொக நீஙகள் 
கரு்தக்கூ்டொது மற்றும் நீஙகள் ஒரு வழக்கறிஞரி்டம் 
உஙகள் சூழ்நித� பற்றி லபச நொஙகள் 
பரிநதுதைக்கில�ொம்.

அச்லசறும் வதை இந்தத் ்தகவல் சரியொனது. 
இருநதும் இது மொ��ொம். லமலும் அதிக ்தகவலுக்கு 
�ொஆக்சஸ் NSW ஐ 1300 888 529 என்� 
எண்ணில் த்தொ்டரபு தகொள்்ளவும்.

This publication is available in Arabic, Dari/
Farsi, Chinese (Sim), English, Tamil and 
Vietnamese.
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சிற்ல�டுகத்ள ஆன்த�னில் ஆர்டர தசயயவும்: 
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

எஙகத்ள சமூக ஊ்டகஙகளில் கொணவும்:

எங்களை த�ொடர்புத்கொளை உங்களுக்கு உ�வி 
த�ளையொ?

உஙகளுக்கு ஒரு 
தமொழிதபயரத்துதைப்பொ்ளர 
ல்ததவதயன்�ொல் தமொழிதபயரப்பு 
மற்றும் உதையொ்டல் லசதவதய (TIS 
National) 131 450 என்� எண்ணில் 
அதழத்து (கொத� 9-மொத� 5) 
�ொஆக்சஸ் NSW என்று லகளுஙகள்.

்கொது த்கட்பதித�ொ ைொய் த்பசுைதித�ொ சிக்்க�ொ?

உஙகளுக்கு கொது லகடபதில�ொ வொய 
லபசுவதில�ொ சிக்கல் இருந்தொல் 
எஙகத்ள ல்தசிய ரில� லசதவ (NRS) 
மூ�ம் 133 677 என்� எண்ணில் 
அதழத்து �ொஆக்சஸ் NSW என்று 
லகளுஙகள் அல்�து வருதக ்தொருஙகள்: 
www.relayservice.gov.au 
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