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ĐIỀU PHỐI VIÊN ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN LÀ AI (LAC)? 

NẾU BẠNKHÔNG RÕ ĐIỀU PHỐI VIÊN CỦA MÌNH LÀ AI: 

ĐIỀU PHỐI VIÊN ĐỊA PHƯƠNG  (LAC)

Điều phối viên của bạn (LAC) là người giúp bạn kết nối với Chương trình Bảo hiểm khuyết tật quốc 
gia (NDIS) và các trợ giúp sẵn có của Chính phủ và Cộng đồng nơi bạn đang sinh sống. 

Nếu đơn nộp tham gia vào NDIS của bạn được 
chấp thuận, điều phối viên địa phương sẽ giúp 
bạn lập kế hoạch tham gia NDIS

 Họ sẽ đưa ra một số câu hỏi và cùng 
bạnđiền vào cuốn sổ này 

 Những thông tin đó sẽ giúp họ lập kế 
hoạch NDIS cho bạn

THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA ĐIỀU PHỐI VIÊN ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN: 

Tên 

Số điện thoại 

Địa chỉ email 

Địa chỉ văn phòng

Vui lòng tra theo đường dẫn sau để tìm hiểu xem ai là điều phối viên hỗ trợ người 
khuyết tật và gia đình họ ở nơi bạn đang sống

https://www.ndis.gov.au/contact/locations

Phone 
1800 960 595

Phone 
1800 931 543

Phone 
1300 986 970



SỔ KẾ HOẠCH NDIS CỦA TÔI

“Sổ  kế 
hoạch NDIS của tôi” 

dành cho những người khuyết tật 
là người tham gia chương trình  Bảo hiểm 

Khuyết tật Quốc gia.  Nếu bạn nhận được thư 
khuyến cáo bạn đã được trở thành người tham gia 

chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia,  một Điều 
phối viên Địa phương (LAC) sẽ liên lạc với bạn để 
thu xếp một buổi gặp lập kế hoạch.  Cuốn sổ này 
sẽ giúp bạn chuẩn bị cho buổi gặp đó.  Điều 

quan trọng là cần chuẩn bị càng nhiều thông 
tin càng tốt vì Điều phối viên Địa phương sẽ 

hỏi bạn  rất nhiểu câu hỏi về cuộc sống 
và tình trạng khuyết tật của bạn.  

Cuốn sổ 
này nhằm giúp 

bạn suy nghĩ xem mình 
muốn sống cuộc sống như 

thế nào trong hiện tại... và trong  
tương lai. 

Cuốn sổ gồm các thông tin về cuộc 
sống của bạn, điều gì quan trọng 
với bạn, những trợ giúp bạn 
đang có và sự tham gia của 

bạn vào cộng đồng.

“Sổ kế 
hoạch 
NDIS”  

dùng để 
làm gì? 

Tôi sử dụng 
“ Sổ kế 
hoạch  NDIS”  
như thế nào? 

Tại sao tôi nên  
sử dụng “Sổ Kế 
hoạch NDIS”  ? 

Những 
người có thể giúp bạn 

điền 
“ Sổ lập kế hoạch NDIS” gồm:

            Gia đình/Người chăm sóc/ Bạn bè  
                 Điều phối viên Địa phương 

Các nhân viên có hiểu biết về chương trình  
NDIS hiện làm việc tại

   Các tổ chức Cộng đồng
   Các nhà cung cấp dịch vụ 

Bạn không cần phải điền “ Sổ kế hoạch NDIS của tôi”  
ngay một lúc. Bạn có thể quay lại và thay đổi câu 

trả lời nếu cần.  Bạn có thể để trống không 
cần trả lời những câu hỏi không liên 

quan đến nhu cầu của bạn 
lúc này.






Bạn nhớ mang theo cuốn sổ này đến buối gặp mặt lập kế hoạch với Điều phối viên Địa phương 

“ Sổ kế 
hoạch NDIS của 

tôi ” là bước khởi đầu tốt 
giúp bạn hiểu rõ những hỗ trợ 

bạn cần trong hiện tại và trong 
tương lai.

Bạn càng chuẩn bị kỹ lưỡng cho 
buổi gặp lập kế hoạch NDIS thì 
chương trình NDIS càng có thể 

đáp ứng được các nhu cầu 
của bạn bấy nhiêu.
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SỔ KẾ HOẠCH NDIS CỦA TÔI 



NHÃN 
DÁN

Trang 23

CÁC NHÃN, HÌNH DÁN  CÓ THỂ SỬ  
DỤNG NHIỀU LẦN

BÀI TẬP NHỎ TÌM HIỂU VỀ CÁC TRỢ GIÚP CỦA TÔI 

NGƯỜI HỖ TRỢ 

Cuối cuốn sổ này có các nhãn, hình  dán dành cho bạn sử dụng  thay 
vì phải viết các câu trả lời.   Các nhãn hình dán sẽ giúp ích trong 
trường hợp  bạn không đọc viết được hoặc là bạn lựa chọn trả lời 
bằng cách dán các nhẵn hoặc hình. 

Trong cuốn sổ này bạn sẽ thấy các ký hiệu nhãn dán có in số trang 
để bạn có thể tìm thấy và trả lời các câu hỏi. 

Các nhãn, hình dán đều có thế sử dụng nhiều lần, có nghĩa là bạn có 
thể dán rồi bóc ra hoặc dán vào chỗ khác bao nhiêu lần tùy ý

Ở trang 11 của cuốn sổ này có một bài tập nhỏ giúp 
bạn tìm hiểu mình đang có những sự trợ giúp nào.  
Bạn có thể viết những sự trợ giúp đó vào những vòng 
tròn nhỏ nằm xung quan một vòng tròn lớn ở giữa 
hoặc thay vì viết chữ, bạn có thể dùng những hình 
hoặc nhãn dán phía sau cuốn tập này.

Khi bạn biết rõ mình đang có những sự trợ giúp nào, 
bạn có thể vẽ đường gạch nối với các sự trợ giúp đó 
biểu hiện các mối quan hệ này có bền chắc hay không.  

Không phải mọi sự trợ giúp đều bền chắc.  Một số sự 
trợ giúp có thể là: 

 Không thường xuyên

 Căng thẳng 

 Gãy đổ (ví dụ như bạn thường xuyên cãi lộn 
hoặc xung đột với một người nào đó trong 
cuộc sống của mình)

Bài tập nhỏ này giúp bạn  có một bức tranh toàn cảnh 
về các các sự trợ giúp trong cuộc sống mà bạn có.  
Đôi khi nó cũng hữu ích khi chỉ ra cho bạn thấy bạn 
có thật nhiều sự trợ giúp như gia đình, bạn bè hoặc 
là cộng đồng; hoặc nó cũng có thể cho bạn thấy mình 
đang không có nhiều sự hỗ trợ và bạn sẽ cần thêm sự 
trợ giúp từ kế hoạc NDIS.

Những người hỗ trợ có thể giúp bạn điền phần này như các thành viên 
gia đình, nhân viên của cộng đồng, nhà cung cấp dịch vụ hoặc các tổ 
chức cộng đồng. 



6

VỀ BẢN THÂN TÔI

Ngôn ngữ tôi đang nói: .........................................................................................................................

Tôi có thể nói và hiểu tiếng Anh tốt           Đúng      Không đúng

Tôi cần có người thông dịch/ phiên dịch   Đúng      Không đúng

Hiện bạn đang có ai giúp để           Đúng      Không đúng 
quyết định bạn sinh sống hoặc  
về các nhu cầu y tế của bạn  không? 

Tên người đó là: ..........................................................................................................................................................

Có người naò bạn muốn cùng mình tham dự buổi gặp 
lên kế hoạch NDIS không

Gia đình, người thân/bạn bè  

Nhà cung cấp dịch vụ hiện tại   

Một người mà tôi tin tưởng  

Tên của người đó  .....................................................................................................................................................
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VỀ BẢN THÂN TÔI

Điều gì làm bạn hạnh phúc? Điều gì làm cho bạn mỉm Cưỡi  

Bạn thích làm gì?  Bạn làm tốt điều gì?  Bạn có sở thích gì? 
(ví dụ: cữoi ngựa, đá banh, chụp hình, vẽ)

Điều gì làm bạn buồn, cáu kỉnh hoặc giận giữ?  Điều gì khó với bạn? Bạn có 
đang gặp trở ngại hoặc vấn đề gì không? 
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CUỘC SỐNG CỦA TÔI

Bạn đang sống ở đâu 

Bạn có gặp khó khăn gì ở nhà không 

Bạn có gặp khó khăn gì ở cộng đồng và khi bạn ra khỏi nhà không

Bạn đang  sống cùng với ai
Một mình? Với ba mẹ? Với con cái? 

CUỘC SỐNG CỦA TÔI HIỆN NAY
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CUỘC SỐNG CỦA TÔI 

Lúc đó bạn sẽ sống ở đâu 
Bạn có hạnh phúc ở nơi bạn đang sống hiện giờ không? Bạn có muốn sống 
ở một nơi khác không? 

Lúc đó bạn sẽ sống với ai
Một mình? Cùng với ba mẹ? Sống chung nhà với người khác?  
Sống cùng với con cái? 

CUỘC SỐNG CỦA TÔI TRONG 5 NĂM TỚI 
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AN SINH CỦA TÔI

Bạn có cần sự trợ giúp trong cuộc sống hàng ngày của mình? 

  Đúng      Không đúng

Ví dụ: 

Tôi cần sự trợ giúp cho những hoạt động hàng 
ngày dưới đây: 
Trong hình vuông dưới đây hãy viết hoặc dán “Nhãn 
dán về an sinh của tôi” để nói về các hoạt động hàng 
ngày mà bạn cần sự hỗ trợ 

NHÃN 
DÁN

Trang 23

 Nấu ăn  

 Đi mua sắm

 Dọn dẹp 

 Làm vườn

 Ra khỏi nhà 

 Tắm rửa TOÀN THÂN

 Mặc quần áo 

 Đến các buổi gặp mặt quan trọng 

 Tham gia các sự kiện xã hội

 Đối phó với các căng thẳng 

 Trợ giúp về sức khỏe và tinh thần 

 Học tập

 Làm việc 

 Giao tiếp với người khác

 Cách chi trả hóa đơn và quản lý tài chánh 

 Đọc và viết bằng ngôn ngữ của bạn và 
bằng tiếng Anh

 Sử dụng công nghệ
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NHỮNG TRỢ GIÚP DÀNH CHO TÔI

BIỂU THỊ CHO MỐI QUAN HỆ
Vững chắc 
Nhiều áp lực 
Lỏng lẻo 
Quan hệ đổ vỡ/ 
 chấm dứt 
Quan hệ một chiều            Hoặc là
Quan hệ hai chiều

VÍ DỤ CHO  CÁC MỐI QUAN HỆ  
/ HỆ THỐNG 

NHÃN 
DÁN

Trang 27

Gia đình bà con họ 
hàng       
Văn hoá                                    
Chăm sóc sức khoẻ                
Giải trí                                       
Trường học                                
Nhà chùa/Nhà thờ

Bạn bè 
Phúc lợi xã hội 
Toà án                      
Sở thích
Nơi làm việc 

TÔI 
 

Dán hình của  
bạn vô đây 

// // //
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CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY 

Hiện giờ một tuần của tôi như sau… 
Nhớ lại xem bạn làm gì hàng ngày  
 

NGÀY THỨ   SÁNG  CHIỀU   TỐI 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

CHỦ NHẬT

NHÃN 
DÁN

Trang 35
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CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY 

Một tuần lễ hoàn hảo của tôi sẽ như thế này…. 
Bạn sẽ  làm gì mỗi ngày  
 

NGÀY THỨ   SÁNG  CHIỀU   TỐI 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

CHỦ NHẬT
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CÁC THIẾT BỊ VÀ TRỊ LIỆU HỖ TRỢ 

Dứoi đây là các thiết bị tôi đang sử dụng  

Các trợ giúp 
hoặc các thiết bị 
mà tôi đang dùng

Tôi thường dùng 
bao lâu một lần?
Hàng ngày, hàng 

tuần…

Có cần phải thay 
thế hoặc sửa đổi  

gì không?
Có/Không

Di chuyển
Ví dụ:  Xe lăn

Giao tiếp
Ví dụ: Máy trợ 

thính

Chăm sóc bản 
thẩn
Ví dụ:

Bàn chải răng  
hỗ trợ đặc biệt 

Thiết bị hỗ trợ 
tiếp cận

Ví dụ: làm 
đường dốc

Nhà cửa
Ví dụ:

Ghế hỗ trợ 
giảm áp lực 

Những thứ 
khác

NHÃN 
DÁN

Trang 47
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CÁC THIẾT BỊ VÀ TRỊ LIỆU HỖ TRỢ 

Có các thiết bị hoặc sửa đổi hỗ trợ nào mà bạn cần nhưng hiện đang 
chưa dùng không:  

Các thiết bị hỗ trợ hoặc sửa đổi mà tôi cần nhưng 
hiện chưa được sử dụng là:

NHÃN 
DÁN

Trang 47

 Thay đổi thiết bị trên xe hơi 

 Làm đường dốc 

 Xe scooter

 Xe lăn 

 Thiết bị báo an toàn 

 Trợ tiểu 

 Ghế trợ giúp giảm áp lực

 Các sản phẩm hỗ trợ cho việc ăn uống

 Trợ thính
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CÁC THIẾT BỊ VÀ TRỊ LIỆU HỖ TRỢ 

Hiện tôi đang có các trị liệu trợ giúp cho các nhu cầu của mình  

   Đúng      Không đúng

Dưới đây là các liệu pháp tôi đang nhận được  
 

Loại liệu pháp mà tôi nhận được 
Tôi thường gặp nhân viên trị liệu 

bao lâu một lần 
 1x tuần, 1x tháng …

Ví du:
Vật lý trị liệu 

Ví dụ:
2 tuần một lần 
(nửa tháng)

Dưới đây là các loại trị liệu mà tôi muốn có để đáp ứng  
được nhu cầu của tôi và có cuộc sống thuận lợi hơn 

NHÃN 
DÁN

Trang 51
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CÁC SỰ TRỢ GIÚP MÀ TÔI HIỆN ĐANG CÓ
Bạn đang có sự trợ giúp nào và những trợ giúp đó có thường xuyên không 

Loại trợ giúp
Bạn có đươc nhiều 

trợ giúp không và có 
thường xuyên không

Cơ quan nào đang 
cung cấp dịch vụ trợ 

giúp cho bạn

Ví dụ:
Giúp làm việc nhà

Ví dụ:
3 tiếng một tuần

Ví dụ:
Community Access and 
Services SA (CAaSSA )

CÁC DỊCH VỤ TRỢ GIÚP
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Điều gì quan trọng đối với bạn?  Điều gì bạn muốn cải thiện  
trong cuộc sống của mình?  Điều gì bạn muốn thay đổi trong  

cuộc sống của mình?

Hãy vẽ đường gạch nối 3 bức tranh biểu thị điều quan trọng nhất đối với bạn

BẠN MONG MUỐN CUỘC SỐNG CỦA MÌNH SẼ THẾ NÀO

TÔI 

Giáo dục và học hành

Chăm sóc bản thân

Nơi bạn sống

Thiết bị và trị liệu hỗ tr
ợ

Các mối quan hệ

Học tập và giáo dục

C
ác hoạt động xã hội và g

iả
i t

rí
 

Sức khoẻ và an lạ

c

Tìm
 việc làm và duy trì 

việ
c 

là
m
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BẠN MONG MUỐN CUỘC SỐNG CỦA MÌNH SẼ THẾ NÀO

Tại sao bạn muốn dùng dịch vụ NDIS ? 

Ví dụ: 

 Để tôi có thể độc lập hơn và tăng kỹ năng tự làm mọi thứ
 Giúp tôi làm các công việc mà tôi phải làm hàng ngày ví dụ như đi mua sắm
 Để mua các thiết bị cần thiết cho tình trạng khuyết tật của tôi như giúp tôi đi lại, giao 

tiếp hoặc làm các việc  hàng ngày 

Bạn hy vọng điều gì trong cuộc sống của mình?  

Ví dụ,  tôi hy vọng sẽ có một ngày tôi có thể làm được những việc sau:  

 Kiếm được việc làm
 Kết bạn
 Học được những kỹ năng để sống độc lập\
 Tham gia các nhóm cộng đồng và giao lưu nhiều hơn 

Để giúp bạn rõ hơn, hãy suy nghĩ về 3 bức tranh quan trọng nhất đối 
với bạn trong trang 18.  Bạn hy vọng điều gì ở các lĩnh vực này? 
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Trong buổi gặp lên kế hoạch NDIS, điều phối viên địa phương sẽ hỏi những thứ mà bạn muốn cải 
thiện hoặc thay đổi trong cuộc sống của mình. Hãy dùng các câu bạn đã trả lời ở trang 18 – 19 để 
quyết định những thứ quan trọng với bạn và những thứ bạn muốn thay đổi.

Ví dụ:  Bạn muốn hạnh phúc hơn trong tương lai.  Lúc đó bạn sẽ làm gì và bạn sẽ ở đâu

Cuộc sống của tôi trong 1 năm tới:  

Trong 1 năm tới, tôi muốn cải thiện/thay đổi điều gì? 

Ví dụ:  Tôi muốn có thể tự tắm mà không cần nhân viên trợ giúp.   
Tôi muốn có những kỹ năng và tự tin để làm những việc này  
mà không cần phải ai nhắc nhở

Điều tôi muốn thay đổi
Tôi sẽ thay 

đổi như  
thế nào

Có sự trợ giúp 
nào dành  

cho tôi

Có gì ngăn cản tôi 
đạt được điều này

1

2

3

BẠN MONG MUỐN CUỘC SỐNG CỦA MÌNH SẼ THẾ NÀO

Hiện giờ

Năm tới
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Cuộc sống của tôi trong 5 năm: 

Trong 5 năm tới, bạn muốn thay đổi/cải 
thiện điều gì?  

Ví du:  Tôi muốn có thể tự sống được trong 
căn nhà của tôi.  Tôi muốn sống trong căn 
nhà mà tôi có thể sống an toàn kể cả chỉ khi 
có một mình 

Điều tôi muốn thay đổi
Tôi sẽ thay 
đổi như thế 

nào

Có sự trợ giúp 
nào cho tôi

Có gì ngăn cản 
tôi không thay đổi 

được

1

2

3

BẠN MONG MUỐN CUỘC SỐNG CỦA MÌNH SẼ THẾ NÀO

Hiện giờ

Sau 1 
năm

Sau 2 
năm

Sau 3 
năm

Sau 4 
năm

Sau 5 
năm



22

BẠN MUỐN QUẢN LÝ NGÂN KHOẢN  CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO

Về ngân khoản được cấp cho các dịch vụ trợ giúp, bạn có muốn ai giúp bạn quản lý khoản  
tiền này không ?   Bạn muốn những ngừoi trợ giúp bạn được trả tiền như thế nào? 

Có bốn cách, vui lòng lựa đánh dấu sự lựa chọn của bạn: 

DO CƠ QUAN CHÍNH PHỦ NDIA  QUẢN LÝ 

NDIA (Cơ quan Bảo hiểm người Khuyết tật Quốc gia) sẽ quản lý 
ngân khoản của bạn và chi trả mọi hoá đơn cho bạn.  

Bạn không phải trả thêm gì cả

TỰ QUẢN LÝ

Bạn chịu trách nhiệm yêu cầu và chi trả các hoá đơn cho các dịch 
vụ hỗ trợ mà bạn nhận được thông qua bản kế hoạch NDIS.  

Bạn sẽ vào trang web Myplace Portal để thực hiện điều này mà 
không phải sử dụng đến tài khoản ngân hàng riêng của mình.  Bạn 
phải đăng nhập vào máy tính hoặc điện thoại để làm điều này. Các 
ngân khoản NDIS không trực tiếp kết nối với tài khoản  ngân hàng 
của bạn, chỉ khi nào bạn phải tự chi trả cho dịch vụ bạn dùng. 

Bạn có thể lựa chọn bất cứ nhà cung cấp dịch vụ nào chứ không 
nhất thiết phải là các nhà cung cấp có đăng ký dịch vụ NDIS.

DỊCH VỤ CHUYÊN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC CHẤP THUẬN

Ngân khoản NDIS của bạn cũng có thể được một tổ chức chuyên quản 
lý chương trình quản lý. Cơ quan này cũng tương tự như kế toán viên 
chuyên chi trả các hoá đơn cho bạn. 

Bạn có thể yêu cầu người lập kế hoạch đưa điều này vào bản kế hoạch 
của bạn nếu  lựa cách này. 

Bạn có thể lựa chọn bất kỳ tổ chức nào cung cấp dịch vụ cho bạn chứ 
không cần phải lựa chọn các tổ chức có đăng ký cung cấp dịch vụ NDIS.

PHỐI HỢP CẢ BA CÁCH TRÊN 
Bạn có thể lựa chọn phối hợp cả 3 cách trên. 
Ví dụ: Bạn có thể chọn tự quản lý về một dịch vụ và lựa chọn nhà 
quản lý cho một dịch vụ khác 
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CÁC NHÃN DÁN VỀ SỰ AN VUI CỦA TÔI 

Nấu ăn

Nấu ăn

Làm vườn 

Tắm rửa toàn thân 

Dọn dẹp 

Làm việc

Làm việc

Ra khỏi nhà 

Đi mua sắm 

Mặc đồ

Tham gia các buổi hội họp
Đến các buổi hẹn  

quan trọng
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CÁC NHÃN DÁN VỀ SỰ AN VUI CỦA TÔI 

Sự trợ giúp về sức khỏe/
sức khỏe tinh thần

Đọc và viết bằng tiếng mẹ 
đẻ và tiếng Anh

Cách chi trả các hóa đơn và 
quản lý tài chính 

Giao tiếp với mọi người  

Học tập

Giao tiếp với mọi người  

Sử dụng công nghệ

Học/sử dụng ngôn  
ngữ cử chỉ 

Học chữ nổi 
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NHÃN DÁN VỀ CÁC SỰ HỖ TRỢ CỦA TÔI

Mẹ

Mẹ

Chị em gái

Chị em gái

Anh em trai

Ba

Ba

Cô, dì

Anh em trai

Chú, bác

Anh em họ Anh em họ 
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Con cái

Con cái

Sếp 

Thầy giáo

Bạn bè 

Ông, bà

Hàng xóm

Thú cưng

Bạn bè 

Bạn ở chỗ làm

Chỗ làm việc Thú cưng

NHÃN DÁN VỀ CÁC SỰ HỖ TRỢ CỦA TÔI
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 Trường học 

 Trường học Nhà thờ

Bác sỹ

Nhà cung cấp dịch vụ

Nhà cung cấp dịch vụ

Nhà chùa

Nhóm/Câu lạc bộ

Nhà thờ Hồi giáo

Những chuyên  
gia y tế

Nhân viên trị liệu 
nghề nghiệp

Nhân viên trị liệu 
ngôn ngữ

NHÃN DÁN VỀ CÁC SỰ HỖ TRỢ CỦA TÔI
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Nhân viên  
vật lý trị liệu 

Nhân viên  
vật lý trị liệu 

Nhân viên phục vụ 
cửa hàng

Nhân viên phục vụ 
cửa hàng

Cộng đồng người 
Bhutan

Cộng đồng nói tiếng 
Ả Rập

Cộng đồng  
người Việt 

Cộng đồng 
Burundian Cộng đồng Congo

Cộng đồng Sudan
Cộng đồng 
Afghanistan

Cộng đồng  
văn hóa khác

NHÃN DÁN VỀ CÁC SỰ HỖ TRỢ CỦA TÔI
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NHÃN DÁN VỀ CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY 

Ra khỏi giường 

Mặc đồ 

Tụ tập gia đình

Ăn trưa 

Nấu ăn 

Tắm

Chải tóc

Đi dạo

Chải răng 

Ăn sáng 

Xem Ti vi hoặc coi 
phimĂn tối 
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Đi ra biển 

Đi tập Gym 

Học 

Làm việc nhà

Coi trận đấu thể thao

Đi mua sắm 

Chơi thể thao  

Đi làm 

Đi câu cá 

Đi ăn hoặc uống 
ngoài tiệm 

Gặp gỡ gia đìnhGặp gỡ bạn  bè

NHÃN DÁN VỀ CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY 
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Làm vườn 

Đi ngủ

Đi coi phim ngoài rạp

Chơi nhạc hoặc  
học nhạc

Buổi trị liệu 

Vẽ tranh

Tham gia ban hát

Buổi hẹn gặp bác sỹ 

NHÃN DÁN VỀ CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY 
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NHÃN DÁN VỀ CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY 

Ra khỏi giường 

Mặc đồ 

Tụ tập gia đình

Ăn trưa 

Nấu ăn 

Tắm

Chải tóc

Đi dạo

Chải răng 

Ăn sáng 

Xem Ti vi hoặc coi 
phimĂn tối 
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NHÃN DÁN VỀ CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY 

Đi ra biển 

Đi tập Gym 

Học 

Làm việc nhà

Coi trận đâú thể thao

Đi mua sắm 

Chơi thể thao  

Đi làm 

Đi câu cá 

Đi ăn hoặc uống 
ngoài tiệm 

Gặp gỡ gia đìnhGặp gỡ bạn  bè
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NHÃN DÁN VỀ CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY 

Làm vườn 

Đi ngủ

Đi coi phim ngoài rạp

Chơi nhạc hoặc  
học nhạc

Buổi trị liệu 

Vẽ tranh

Tham gia ban hát

Buổi hẹn gặp bác sỹ 
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NHÃN DÁN VỀ THIẾT BỊ VÀ TRỊ LIỆU HỖ TRỢ 

Các sản phẩm liên 
quan đến trợ tiểu

Thiết bị chuyên chở

Đồ gỗ đặc biệt dùng 
trong gia đình 

Thiết bị nhà tắm  
à toilet

Thiết bị hỗ trợ thay 
băng

Thiết bị hỗ trợ ăn 
uống

Giường và đệm trợ 
giúp áp lực  

Giường và đệm trợ 
giúp áp lực  

Các sản phẩm hỗ trợ 
làm việc nhà

Thiết bị hỗ trợ thay 
băng

 Chuông báo động  
cá nhân

Thiết bị nhà tắm  
và toilet
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Thiết bị dùng cho 
giao tiếp và trao đổi 

thông tin 

Các vật nuôi trợ giúp

Xe lăn và xe scooters

Chân tay giả và trợ cụ 
chỉnh hỉnh 

Thiết bị liên quan đến 
việc đi lại 

Thiết bị trợ thính

Thiết bị liên quan đến 
việc đi lại 

Xe lăn và xe scooters

Thiết bị trợ thị lực 

Thay đổi chi tiết trên 
xe hơi

Thiết bị hỗ trợ giải trí
Chân tay giả và trợ cụ 

chỉnh hỉnh 

NHÃN DÁN VỀ THIẾT BỊ VÀ TRỊ LIỆU HỖ TRỢ 
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Thay đổi chi tiết  
trong nhà

Vật lý trị liệu

Tư vấn 

Trị liệu nhóm
Chuyên viên dinh 

dưỡng

Trị liệu ngôn ngữ 

Thay đổi chi tiết  
trong nhà

Chuyên viên tâm lý

Hỗ trợ hành vi tích 
cực 

Trị liệu nghề 
nghiệp (OT)

Trị liệu dưới nước 

NHÃN DÁN VỀ THIẾT BỊ VÀ TRỊ LIỆU HỖ TRỢ 





Kết nối, trao quyền và hỗ trợ người khuyết 
tật từ các cộng đồng đa văn hóa và đa 

ngôn ngữ tại Nam Úc. 



62 Athol Street, 
Athol Park SA 5012
P (08) 8447 8821
F (08) 8447 5527
admin@caassa.org.au 
www.caassa.org.au


