NDIS Paketi için nasıl baş vurulur?
Adım 4 – NDIS Paketi için nasıl baş vurulur?
Bu noktaya gelinceye kadar herhalde umutlarınız, hedefleriniz ve bunları gerçekleştirmenize yardımcı
olabilecek destekler hakkında düşünmüş olmalısınız. NDIS başvurunuzu hazırlamanıza yardımcı olması için bu
bilgileri kullanabilirsiniz. Buna ‘erişim talebi’ denir.
Şu anda engellilik veya akıl sağlığı hizmetleri alıp almadığınıza bağlı olarak erişim talebi başvurusu
yapmanız için iki yol vardır.

Evet, mevcut hizmetleri alıyorum
Eğer şu anda NDIS’ye nakledilen engellilik hizmetlerini almakta iseniz NDIA’nın sizinle mektup veya telefonla
ilişkiye geçmiş olması gerekir.
Şu anda veya geçmişte aşağıdaki programlarda iseniz de NDIA’nın sizinle ilişkiye geçmiş olması gerekir:
İyileşme ortakları (Partners in Recovery – PIR)
Kişisel Yardımcı ve Kılavuzlar (Personal Helpers and Mentors – PHaMs)
Gündelik Yaşam (Day-to-Day Living – D2DL)
Not:Akıl Sağlığı Soluklanma: Bakıcı Desteği’nden (Mental Health Respite: Carer Support – MHR:CS) destek
almakta iseniz hizmet sağlayıcınız NDIS ile bağlantı kurmanıza yardımcı olmalıdır ya da Ulusal Engellilik
Sigorta Kurumu ile kendiniz ilişkiye geçebilirsiniz.

Eğer NDIA sizinle ilişkiye geçmiş ama siz baş vurmaya hazır değilseniz, ileri bir
tarihte/zamanda size telefon edilmesini ayarlayabilirsiniz. Bilgi toplamak, yanınızda ,
olacak bir kişi bulunmasını ya da telefon yerine yüz yüze görüşmek isteyebilirsiniz.

destek

Bunu istemenizde sorun olmaz.

Hayır, şu anda bir hizmet almıyorum
Şu anda bir servis almıyorsanız ya da emin değilseniz Ulusal Engellilik Sigortası Kurumu‘nu arayın.
Erişim talebiniz için başvurunuzu destekleyecek başka belgeler sağlamanız gerekebilir – ilerideki
bölümler bunların bazılarını açıklayacaktır.
Yollar: NDIS Deneyiminizi geliştirmek
NDIA, NDIS erişimi olan kişileri desteklemek ve planlama sürecine katılımlarını teşvik etmek için yeni yollar
aramaktadır. Bu, NDIS Yolları Programıdır.Bunun bir parçası olarak, ruhsal-toplumsal engelliliği daha iyi
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anlamaları için görevlileri eğitmeyi ve katılımcılar, hizmet sağlayıcılar ve devlet hizmetleri için yeni kaynaklar
sağlamayı içeren NDIA Ruhsal-toplumsal Servis Akışı’nı geliştirmektedir.
Daha fazla ayrıntı için Katılımcı ve hizmet sağlayıcıların deneyimlerini iyileştirmek (İnternet sitesi)’ne bakınız.

İŞLEM DEFTERİ İÇİN İPUCU
Bugün yeniden düşle işlem defterinizdeki (veya uygulamanızdaki) 4. Adımdaki Randevularım
bölümünü kullanıp randevularınızın ne zaman ve nerede olduğunu, sorularınızı ve önemli bilgileri
kaydedin.
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