
Inclusion Melbourne và hội đồng thành phố Brimbank muốn trình bày một cuộc hội thảo miễn 
phí đặc biệt dành cho người nào bị khuyết tật và gia đình họ. 

Cuộc  hội thảo  này sẽ có một người thông dịch viên Việt Nam. 

Sự hướng dẫn và thông tin 
về cách hỗ trợ người khuyết tật 
trong quá trình NDIS
Hỗ trợ cho những người bị khuyết tật, tự kỷ, thiểu năng trí tuệ

12:30pm - 2:30pm,  
Thứ năm ngày  
22 tháng 8
 
Training Room,
Visy Cares Hub,  
80B Harvester Rd, 
Sunshine 

Đề tài của cuộc hội thảo: 
 Î Quyền lợi của tôi là gì?

 Î Tôi nhận được những dịch vụ gì từ NDIS? 

 Î Làm sao tôi sử dụng được ngân quỹ trong kế hoạch NDIS?   

 Î Làm sao tôi tìm kiếm những dịch vụ thích hợp với nhu cầu 
của tôi? 

 Î Làm sao tôi tìm được sự trợ giúp khi tôi đang truy cập NDIS?

Bắt đầu vào tháng 9, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp hàng 
tháng cho những người bị khuyết tật và gia đình họ.  

Nếu bạn thắc mắc gì hoặc cần thêm thông tin về bữa họp này, xin liên lạc  
Inclusion Melbourne ở projects@inclusiondesignlab.org.au hoặc gọi số 9509 4266.



A free workshop hosted by Inclusion Melbourne and Brimbank City Council for people 
with disability and their families.

This workshop will have a Vietnamese Interpreter present.

Advice and information about  
Disability Support in the NDIS
Disability supports, autism, intellectual disability

12.30-2.30pm  
Thursday 22 August
 
Training Room,
Visy Cares Hub,  
80B Harvester Rd,  
Sunshine 

We will talk about:
 Î What are your rights?
 Î What services can you receive from the NDIS? 
 Î How can I spend money in my NDIS plan?
 Î How do I find good services? 
 Î How can I get help when accessing the NDIS?

We will talk about a new monthly gathering for Vietnamese 
people with disability and their families that starts in September. 

To learn more, email projects@inclusiondesignlab.org.au or call 9509 4266.


