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ការល ើកកម្ពស់បទពិលោធនន៍នគលរោងធានារ៉ា បរ់ងជនពិការថ្នា ក់
ជាតិ៖ ការបលងកើតកម្មវធីិធានាល ើលសវារបស់អ្ាកចូ រមួ្ និង 
ការដកលចញនូវបបបបទរដឋបា សមុកោម ញបដ តរម្វូលោយចាប ់ 

អ្ំពីឯកោរលនេះ 
ឯកោរលនេះគឺជាលសចកតីសលងេបននឯកោរពិភាកាសរោប់ការពិលររេះលោប ់របស់ 

រោឋ ភបិា អ្ូស្ត្ោត  ីលៅល ើ NDIS Participant Service Guarantee ថ្មី (កម្មវធិី   

ធានាល ើលសវារបស់អ្ាកចូ រមួ្ននគលរោងធានារ៉ា បរ់ងជនពិការថ្នា កជ់ាតិ)។  

ឯកោរលនេះបលងកើតល ើងលដើម្បជីួយ អ្ាកបដ លរបើរបាស់ភាោលសេងពីភាោអ្ងល់គេស 

លដើម្បបីលចេញម្តិលោប ់របស់ពួកលគ។  

ឯកោរលនេះពនយ ់គំនិតចម្បងនានាបដ ពួកលយើងចងព់ិភាកាអ្ំពី និងោនសំណួរ 

នានាលដើម្បជីួយ ឲ្យអ្ាកគិតអ្ំពីគំនិតទងំលនាេះ។ វាកព៏នយ ់សងបដរអ្ំពីវធិីបដ អ្ាក 

អាចចូ រមួ្កាុងការពិលររេះលោប ់លនេះ។  

ឯកោរសរោបព់ិភាកាទងំរសុង និងកំបណថ្មីងាយអានោនលៅវុបិោយថ្ ៍

www.engage.dss.gov.au   

http://www.engage.dss.gov.au/


ទំពរ័ទី 2 

ការលធវើឲ្យ NDIS ឲ្យរបលសើរល ើង 

គលរោងធានារ៉ា បរ់ងជនពិការថ្នា កជ់ាតិ (NDIS) គឺជាងវធិីម្ួយលដើម្បសីត ់ការររំទ 

ដ ់ជនពិការលៅទូទងំរបលទសអ្ូស្ត្ោត  ី។  

គលរោងលនេះរតូវបានរគបរ់គងលោយទីភាា ក់ងារធានារ៉ា បរ់ងជនពិការថ្នា ក់ជាតិ 

(NDIA)។  

រោឋ ភបិា អ្ូស្ត្ោត  ីចងធ់ានាថ្នអ្ាកបដ លរបើរបាស់គ NDIS ទទួ បានបទពិលោធន ៍

 អម្យួ។  

ពួកលគនឹងបលងកើតកម្មវធិីធានាល ើលសវារបស់អ្ាកចូ រមួ្ (កម្មវធិីធានា) លដើម្បកីាតប់នថយ 

រយៈលព រងច់ ំនិងល ើកកម្ពស់បទពិលោធនរ៍បស់អ្ាកលរបើរបាស់ NDIS។ 

កម្មវធិីធានាលនេះនឹងកាេ យជាករម្ងបទបចញតតិថ្មីម្យួបដ នឹងោកឲ់្យោនដំលណើ រការ

លៅម្ុននថ្ៃទី1 បែកកកោ ឆ្ា 2ំ020។  

លដើម្បលីរជើសលរ ើសអ្វីបដ គួរោនលៅកាុងកម្មវធិីធានាលនេះ ពួកលយើងរតូវការពិនិតយលម្ើ  

លៅល ើចាប់សតីពី NDIS។ 

ការពិនិតយលម្ើ លនេះរបប់ចេូ  ទងំ National Disability Insurance Scheme 

Act 2013 (ចាប់សតី ពីគលរោងធានារ៉ា បរ់ងជនពិការថ្នា ក់ជាតិឆ្ា 2ំ013) និង 

National Disability Insurance Scheme Rules (បទបចញ តតិនានាសតី ពី 

គលរោងធានារ៉ា បរ់ងជនពិការថ្នា កជ់ាតិ)។ 



ទំពរ័ទី 3 

អ្ាកជំនាញឯករជយោា កល់ ម្ េះលោក David Tune បដ បានទទួ លរគឿងឥសេរ 

យសែពស់បំសុតននរបលទសអ្ូស្ត្ោត  ី លម្ោយលសវាោធារណៈ (AO PSM) រតូវបាន 

បតងតងំឲ្យពិនិតយលម្ើ ចាប ់និងបទបចញតតិទំងលនេះ។  

រតន់ឹងពិនិតយលៅល ើអ្វីបដ អ្ាកនិោយអ្ំពីអ្វីបដ រតូវការោកប់ចេូ  លៅកាុងកម្មវធិី

ធានា ល ើយនិងលធវើអ្នុោសនល៍ៅដ ់រោឋ ភិបា ម្ុនដំណាច់ឆ្ា 2ំ019។  

  



ទំពរ័ទី 4 

ល តុអ្វីបានជាពួកលយើងរតវូការឲ្យោនកម្មវធិធីានា?  

លៅកាុងរយៈលព  5ឆ្ា ខំាងម្ុែលនេះ ោនម្នុសេចំនួនជាង 500,000 នាកន់ឹងលរបើ 

របាស់ NDIS។  

លៅលព បចេុបបនាលនេះ NDIS កំពុងជួយ ជនពិការជាលរចើនរូបឲ្យទទួ បានលសវា 

បដ ពួកលគរតូវការ។  

កប៏៉ាុបនតម្នុសេម្យួចំនួនកំពុងបតម្និបានទទួ នូវអ្វីបដ ពួកលគរតូវការលទ។  

ល ើយម្នុសេម្ួយចំនួនកំពុងែកចិតត។  

ម្នុសេលៅកាុងស គម្នប៍ានរបាបព់ួកលយើងថ្នពួកលគចងប់ានលសវារបលសើរជាងលនេះ។  

ម្នុសេបដ បានរបាបព់ួកលយើងអ្ំពីលរឿងលនេះរមួ្ោន៖  

• ជនពិការ  

• សោជិករគួោរ និងអ្ាកបថ្ទំ 

• អ្ាកការពារសិទធិជនពិការ – ម្នុសេបដ និោយររំទជនពិការ  

• អ្ាកសត ់លសវាជួយ ជនពិការ។   

បញ្ហា ម្យួចំនួនោន៖ 

• វាអាចរតូវការលព លវោយូរលដើម្បទីទួ បានបសនការ NDIS។  

• ម្នុសេម្ួយចំនួនយ ់ល ើញថ្ន ំនានំនការលធវើបសនការោនការ ំបាកកាុង

ការលរបើរបាស់ ល ើយពិបាកយ ់។  



ទំពរ័ទី 5 

• វាអាចោនភាព ំបាកកាុងការរកអ្ាកណាោា ក់ឲ្យពិនិតយលម្ើ បសនការ 

និងលធវើការបកបរប របសិនលបើអ្ាកម្និលពញចិតតនឹងបសនការលនេះ។ 

បញ្ហា លសេងលទៀតបដ ម្នុសេបានោកប់ចេូ  រូម្ោន៖   

• ការទទួ លសវានានាសរោបកុ់ោរតូច  

• ការទទួ ឧបករណ៍ជំនួយ អៗ ឬកប៏លចេកវទិាលដើម្បជីួយ អ្ាកលៅកាុងជីវភាព 

របចនំថ្ៃ – លនេះអាចរមួ្ោនឧបករណ៍ម្យួចំនួនដូចជា រលទេះរុញ 

ឧបករណ៍ជំនួយកាុងការអានលៅល ើលអ្រកង ់ឬកល៏អ្ប 

• ការលធវើការបកសរម្ួ សទេះលដើម្បឲី្យោន កេណៈងាយរសួ សរោបជ់នពិការ

រស់លៅទីលនាេះ។ 

• ការោនកបនេង អសរោបរ់ស់លៅ 

• ការទទួ បានលសវាលសេងៗបដ រតូវការការបា៉ា នត់នម្េ ឬកក៏ារអ្នុញ្ហញ ត 

ពិលសស។ 

  



ទំពរ័ទី 6 

លតើោនអ្វីែេេះនឹងោកប់ចេូ កាុងកម្មវធិធីានា?  

កម្មវធិីធានានឹងលធវើបទបចញតតថិ្មីនានាសតីពីវធិីបដ  NDIS គួរលធវើរបតិបតតិការ។  

ឧទ រណ៍ វាអាចរបាបថ់្នលតើគួររតូវការលព ប៉ាុនាម នលដើម្បទីទួ បានបសនការ NDIS 

និងចបល់សតើម្លរបើរបាស់បសនការលនាេះ។  

កម្មវធិីធានានឹងរតូវលធវើឲ្យកាេ យជាចាប។់  

ការលធវើដូលចាេះោនន័យថ្ន NDIA រតូវបត លររពតម្បទបចញតតិនានាលៅកាុងកម្មវធិី 

ធានាលនេះ។  

កម្មវធិីធានានឹងចបល់សតើម្អ្នុវតតលៅនថ្ៃទី1 បែកកកោ ឆ្ា 2ំ020។ 

  



ទំពរ័ទី 7 

ពួកលយើងចងដ់ងឹអ្ំពអី្វីបដ អ្ាកគតិ  

អ្ាកអាចរបាបព់ួកលយើងអ្ំពីអ្វីបដ អ្ាកគិតបដ គួរោកប់ចេូ  លៅកាុងកម្មវធិីធានា។  

ពួកលយើងចងដ់ឹងថ្នលតើអ្ាកបានោនបញ្ហា ជាម្ួយនឹង NDIS ឬលទ។  

បនាទ បម់្កពួកលយើងនឹងដឹងអ្ំពីបញ្ហា បដ រតូវលោេះរោយ។   

ោនវធិីលសេងៗរា សរោបអ់្ាកលដើម្បរីបាបព់ួកលយើងអ្ំពីអ្វីបដ អ្ាកគិត។ 

អ្ាកអាច៖  

• ចូ រូម្កាុងការអ្លងកតរបស់ពួកលយើង  

• សរលសរម្កពួកលយើង 

• ម្កចូ រមួ្កាុងសិកាេ ោោ   

ពត័ោ៌នទងំអ្ស់សតីពីការចូ រមួ្គឺោនលៅវុបិោយថ្ ៍www.engage.dss.gov.au  

អ្ាកនឹងបសវងរកពត័ោ៌នលនេះលៅកាុងចំណងលជើងថ្ន ‘NDIS Act Review and 

Participant Service Guarantee’ (‘ការពិនិតយល ើងវញិននចាបស់តីពី NDIS និង 

កម្មវធិីធានាល ើលសវារបស់អ្ាកចូ រមួ្’)។ 

លតើការអ្លងកតលនេះនឹងោន កេណៈដូចលម្តចែេេះ?  

របសិនលបើអ្ាកចូ រមួ្កាុងការអ្លងកតតម្អ្នឡាញ ពួកលយើងនឹងសួរសំណួរែេេះ 

ដ ់អ្ាក។ 

http://www.engage.dss.gov.au/


ទំពរ័ទី 8 

របសិនលបើអ្ាកជាអ្ាកចូ រមួ្កាុង NDIS ពួកលយើងនឹងសួរថ្ន៖   

• លតើរតូវចំណាយលព ប៉ាុនាម នលដើម្បទីទួ បានបសនការ 

• របសិនលបើអ្ាកសំុឲ្យោនការបកបរបបសនការរបស់អ្ាក ល ើយរតូវបានចំណាយ 

លព ប៉ាុនាម នលដើម្បលីធវើការបកបរបទងំលនាេះ 

• លតើអ្ាកបានោនអារម្មណ៍ោ៉ា ងណាអ្ំពីការលធវើលសចកតីសលរម្ចអ្ំពីបសនការ 

របស់អ្ាក 

• លតើអ្ាកបានទទួ ពត័ោ៌នរគបរ់រនឬ់លទ 

• លតើលគបានរបាបអ់្ាកអ្ំពីលសចកតីសលរម្ចបដ បានលធវើលៅល ើបសនការរបស់អ្ាក 

តម្វធិីណា។  

ការអ្លងកតលនេះកន៏ឹងោនជាភាោលសេងពីភាោអ្ងល់គេសបដរ។ 

អ្ាកអាចបំលពញការអ្លងកតលនេះលៅតម្វុបិោយថ្ ៍Engage ចបព់ីពាកក់ណាត   

បែកញ្ហញ តលៅ។ របសិនលបើអ្ាកចងរ់បាបល់រឿងសតីពីបទពិលោធនរ៍បស់អ្ាកជាម្ួយ NDIS 

ការបំលពញការអ្លងកតអាចជួយ ពួកលយើងឲ្យយ ់អ្ំពីគលរោងលនេះឲ្យបាន ម្អតិ 

ជាងម្ុន។  

 

 



ទំពរ័ទី 9 

កា បរលិចេទបិទការអ្លងកត  

អ្ាករតូវការបំលពញការអ្លងកត សរលសរម្កពួកលយើង ឬកម៏្កចូ រមួ្កាុង 

សិកាេ ោោឲ្យបានម្ុននថ្ៃទី31 បែតុោ ឆ្ា 2ំ019។  

លតើអ្ាកណាែេេះអាចចូ រមួ្បាន?  

អ្ាកអាចចូ រមួ្បានរបសិនលបើ៖    

• អ្ាកជាអ្ាកចូ រមួ្នន NDIS  

• អ្ាកបានោក់ពាកយសំុលរបើរបាស់ NDIS កប៏៉ាុបនតម្និបានទទួ លសវា  

• អ្ាកចងល់របើរបាស់ NDIS លៅលព អ្នាគត។    

អ្ាកកអ៏ាចចូ រមួ្បានបដររបសិនលបើអ្ាកជា៖  

• សោជិករគួោរ ឬកអ៏្ាកបថ្ទំ 

• អ្ាកការពារសិទធិជនពិការ  

• អ្ាកសត ់លសវា 

• អ្ាកលសេងលទៀតបដ លធវើការកាុងលសវាររំទជនពិការ។  

អ្ាកម្និចបំាចរ់តូវបតបចករបំ កពត័ោ៌នផ្ទទ  ់ែេួនលទលដើម្បចូី រមួ្។ 
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លតើអ្ាកគិតថ្នអ្វែីេេះបដ គួរោកប់ចេូ លៅកាុងកម្មវធិីធានា? 

កម្មវធិីធានានឹងោកប់ចេូ  ការកំណតល់ព លវោបដ អ្ាកគួររពំឹងរងច់លំដើម្បទីទួ  

បានលសវាម្ួយចំនួន។  

ការកំណតល់នេះអាចោកប់ចេូ  រយៈលព បដ រតូវ៖  

• ដឹងថ្នលតើអ្ាកអាចលរបើរបាស់ NDIS បានឬលទ 

• បានទទួ បសនការ  

• ពិនិតយល ើងវញិននលសចកតីសលរម្ចបដ បានលធវើរចួល ើយ។  

ពួកលយើងចងដ់ឹងថ្ន៖  

• លតើអ្ាកគិតថ្នការកំណតល់ព ទងំលនេះគួរោនរយៈលព ប៉ាុនាម ន 

• លតើ NDIA គួរលធវើលសចកតីសលរម្ចរបស់ពួកលគោ៉ា ងដូចលម្តច 

• លតើោនអ្វីលសេងលទៀតគួរោកប់ចេូ  លៅកាុងកម្មវធិីធានា។ 

ោនគំនិត និងសំណួរម្យួចំនួនលៅទំពរ័ខាងលរកាម្លដើម្បជីួយ ឲ្យអ្ាកគិតអ្ំពីអ្វីែេេះ 

បដ គួរោកប់ចេូ  លៅកាុងកម្មវធិីធានា។ 

អ្ាកអាចពិភាកាអ្ំពីសំណួរទងំលនេះជាម្ួយរគួោរ ម្តិតភកតិ អ្ាកបថ្ទ ំនិងសោជិក 

ស គម្នរ៍បស់អ្ាក។ 
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ពួកលយើងចងដ់ឹងពីចលម្េើយរបស់អ្ាកលៅនឹងសំណួរទងំលនេះ និងអ្វីលសេងលទៀតបដ  

អ្ាកគិតថ្នគួរោកប់ចេូ  លៅកាុងកម្មវធិីធានា។ 

គំនិត និងសំណួរទងំលនេះរគបដណត បល់ៅល ើ៖ 

• លសវា អរបស់ NDIA គួរោន កេណៈោ៉ា ងដូចលម្តចែេេះ 

• សំណួរជាក់ោក់សតីពីបទពិលោធនរ៍បស់អ្ាកជាម្យួ NDIS។ 
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លៅលព អ្ាកោនចលម្េើយែេេះបដ អ្ាកចងប់ចករបំ ក អ្ាកអាចលសញើអ្ុីលម្៉ា ម្កពួកលយើង 

ឬកស៏រលសរម្កពួកលយើង។ 

អ្ុីលម្៉ា ៖ NDISConsultations@dss.gov.au 

អាសយោឋ ន៖  

NDIS Consultations 

Department of Social Services 

GPO Box 9820 

Canberra ACT 2601 

  

mailto:NDISConsultations@dss.gov.au
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លតើពួកលយើងគិតថ្នលសវា អរបស់ NDIA គួរោន កេណៈោ៉ា ងដូចលម្តចែេេះ 

គំនិតែេេះសតីពីអ្វីបដ គួរោកប់ចេូ  លៅកាុងកម្មវធិីធានាោនោកក់ាុងបចជ ីខាងលរកាម្។ 

ពួកលយើងចងដ់ឹងថ្នរបសិនលបើអ្ាកគិតថ្នគំនិតទងំលនេះោនោរៈសំខានស់រោបឲ់្យ 

NDIA អ្នុវតតតម្ ល ើយរបសិនលបើោនគំនិតសំខានល់សេងលទៀតបដ ពួកលយើង 

គួរោកប់ចេូ  លៅកាុងកម្មវធិីធានា។ 

ទនល់ព លវោ  

ដំលណើ រការ NDIS គឺងាយរសួ យ ់ និងលរបើរបាស់។ 

លនេះោននយ័ថ្ន NDIA អាចលធវើលសចកតីសលរម្ចបានល ឿន លៅលព ពួកលគ៖ 

• ពិនិតយសលរម្ចថ្នលតើអ្ាកណាអាចលរបើរបាស់ NDIS បាន 

• លធវើបសនការ 

• លធវើការពិនិតយល ើងវញិ។ 

ោនការចូ រមួ្  

NDIA លធវើបសនការវធិីបដ ពួកលគលធវើការងារ លោយនិោយជាម្ួយនឹង៖  

• ជនពិការ 

• រគួោរ 



ទំពរ័ទី 14 

• អ្ាកបថ្ទ ំនិងអ្ាកររំទ។ 

អ្ាកជនំាញ 

បុគគ ិករបស់ NDIA ោនការបណតុ េះបណាត   អ។ 

ពួកលគយ ់ពីរលបៀបពិការភាពលសេងៗប៉ាេះពា ់ដ ់ជីវតិរបស់ម្នុសេ។ 

ពួកលគយ ់ពីការររំទអ្វីែេេះោនរបសិទធភាព អបំសុតសរោបជ់នពិការោា ក់ៗ ។ 

ោនភាជ បទ់ំនាកទ់ំនង  

NDIA លធវើការជាម្ួយ៖ 

• រោឋ ភបិា  

• លសវាសុែភាព អ្បរ់ ំនិងយុតតិធម្៌នានា 

• រកុម្ររំទជនពិការនានា 

• អ្ាកសត ់លសវានានា។ 

លសវាទងំលនេះស ការរា បាន អ។ 
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ទទួ បានគុណតនម្េ  

ម្នុសេោនអារម្មណ៍ថ្នបានទទួ គុណតនម្េ និងោនោរៈសំខាន ់លៅលព ពួកលគ 

កំពុងលរបើរបាស់ NDIS។ ពួកលគដឹងថ្នរតូវលៅកបនេងណាលដើម្បទីទួ បានជំនួយ 

បបនថម្ របសិនលបើពួកលគរតូវការវា។ 

លសចកតីសលរម្ចនានារតវូបានលធវើលោយបសអកល ើគុណសម្បតតិ  

NDIA លធវើការកាុងវធិីម្យួបដ ចាស់ោស់ និងលបើកចំ ។ 

ម្នុសេយ ់ពីម្ូ ល តុននការលធវើលសចកតីសលរម្ចរបស់ NDIA។  

អាចលរបើរបាស់បាន  

ជនពិការទងំអ្ស់អាចយ ់ និងលរបើរបាស់ NDIS បាន។ 

NDIS ធានាថ្នលសវានានារបស់ែេួនលធវើឲ្យម្នុសេរគបរ់ូបោនអារម្មណ៍ផ្ទសុក 

និងោនសុវតថិភាព។ 

លនេះរមួ្បចេូ  ៖ 

• របជាជនអាបូរជីីនី និងជនរស់លៅល ើលកាេះ Torres Strait 

• របជាជនម្កពីោវត និងវបបធម្ល៌សេងៗរា  

• ម្នុសេអ្ិ ជីប ធីី យូអាយលអ្បូក (LGBTQIA+)។ 
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សំណួរលដើម្បគីិតអ្ំព ី

លនេះគឺជាសំណួរែេេះបដ អ្ាកអាចគិតអ្ំពីលដើម្បជីួយ អ្ាកកាុងការសរលសរម្កពួកលយើង 

និោយជាម្ួយពួកលយើង ឬកប៏ំលពញការអ្លងកត។  

1. លតើអ្ាកយ ់រសបនឹងគំនិតសតីពីវធិីបដ  NDIA គួរលធវើការ?  

• ទនល់ព លវោ  

• ោនការចូ រមួ្  

• អ្ាកជំនាញ  

• ោនភាជ បទ់ំនាកទ់ំនង  

• ទទួ បានគុណតនម្េ 

• លសចកតីសលរម្ចនានារតូវបានលធវើលោយបសអកល ើគុណសម្បតតិ  

• អាចលរបើរបាស់បាន។ 

2. លតើោនអ្វីលសេងលទៀតបដ អ្ាកគិតថ្ន NDIA គួរលធវើបដ ពួកលយើងអាច 

ោកប់ចេូ  កាុងកម្មវធិីធានា? 

3. លតើពួកលយើងគួរពិនិតយលោយរលបៀបណាលដើម្បឲី្យដឹងថ្ន NDIA បានអ្នុវតត 

គំនិតទងំលនេះបាន អ? 
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បទពិលោធនរ៍បស់អ្ាកជាម្យួ NDIS 

ពួកលយើងចងដ់ឹងថ្នអ្ាកោនបទពិលោធន៍ោ៉ា ងដូចលម្តចែេេះកាុងការលរបើរបាស់ NDIS។  

ពួកលយើងចងដ់ឹងពីជំហាននីម្យួៗននដំលណើ រការរបស់គលរោងោន កេណៈោ៉ា ងដូច

លម្តចែេេះសរោបអ់្ាក។ 

លនេះរមួ្ោន៖ 

• លៅលព អ្ាកបានោកព់ាកយសំុ 

• លៅលព អ្ាកបានដឹងថ្នលតើអ្ាកអាចលរបើ NDIS ឬកអ៏្ត ់

• ការបលងកើតបសនការ NDIS របស់អ្ាក 

• ការលរបើរបាស់បសនការរបស់អ្ាក 

• ការពិនិតយល ើងវញិណាម្ួយបដ អ្ាកបានលធវើ។ 

ពួកលយើងកច៏ងដ់ឹងសងបដរថ្នលតើអ្ាកបានសំុឲ្យោនការពិនិតយល ើងននលសចកតីសលរម្ច 

របស់ NDIA បដរ ឬអ្ត។់ 

អ្ាករបប  ជាបានលធវើកិចេការលនេះ របសិនលបើអ្ាកម្និយ ់រសបនឹងលសចកតីសលរម្ច 

បដ ពួកលគបានលធវើ។ 

 



ទំពរ័ទី 18 

សំណួរលដើម្បគិីតអំ្ពី 

លនេះគឺជាសំណួរបបនថម្ម្យួចំនួនបដ អ្ាកអាចគិតអ្ំពីលដើម្បជីួយ អ្ាកកាុងការសរលសរ 

ម្កកានព់ួកលយើង និោយម្កកានព់ួកលយើង ឬកប៏ំលពញការអ្លងកត។ 

ការចបល់សតើម្ – ការោកព់ាកយសំុលរបើរបាស់ NDIS 

4. លតើអ្ាកបានដឹងថ្នការោក់ពាកយសំុលរបើរបាស់ NDIS ោនការ ំបាកឬលទ? 

5. លតើពួកលយើងលធវើោ៉ា ងដូចលម្តចលដើម្បលីធវើការោក់ពាកយឲ្យោន កេណៈងាយរសួ 

ជាងលនេះសរោបអ់្ាក? 

6. លតើ NDIA បានសត ់ពត័ោ៌នរគបរ់រន ់លៅលព អ្ាកោក់ពាកយសំុលរបើរបាស់ 

NDIS ឬលទ? 

7. លតើរតូវបានចំណាយលព ប៉ាុនាម នលដើម្បឲី្យដឹងថ្នលតើអ្ាកអាចលរបើរបាស់ NDIS 

បាន? 

8. លតើអ្ាកគិតថ្នវាគួររតូវការលព ប៉ាុនាម ន? 
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ការបលងកើតបសនការរបស់អ្ាក 

9. លតើអ្ាកជួបការ ំបាកកាុងការបលងកើតបសនការ NDIS របស់អ្ាកឬលទ? 

10. លតើពួកលយើងអាចលធវើដូចលម្តចលដើម្បឲី្យោន កេណៈងាយរសួ សរោបអ់្ាក? 

11. លតើ NDIA បានសត ់ពត័ោ៌នរគបរ់រនដ់ ់អ្ាក លៅលព អ្ាកបលងកើតបសនការ 

របស់អ្ាកឬលទ? 

12. លតើរតូវបានចំណាយលព ប៉ាុនាម នលដើម្បបីលងកើតបសនការរបស់អ្ាក? 

13. លតើអ្ាកគិតថ្នការលធវើបសនការគួរចំណាយលព ប៉ាុនាម ន? 

14. របសិនលបើអ្ាកបានលរបើរបាស់ NDIS បានម្ួយរយៈ លតើោនការងាយរសួ  

លធវើបសនការលៅលព លនេះជាងលព បដ អ្ាកចបល់សតើម្ដំបូងឬលទ? 

ការលរបើរបាស់ និងការពិនិតយល ើងវញិនូវបសនការរបស់អ្ាក 

15. លតើអ្ាកបានលម្ើ ល ើញថ្នការលរបើរបាស់ការររំទលៅកាុងបសនការរបស់អ្ាកោន 

ការ ំបាកឬលទ? 

16. លតើពួកលយើងអាចលធវើដូចលម្តចលដើម្បឲី្យោន កេណៈងាយរសួ សរោបអ់្ាក? 

17. លតើ NDIA បានសត ់ដ ់អ្ាកនូវពត័៌ោនរគបរ់រនអ់្ំពីការលរបើរបាស់បសនការ 

របស់អ្ាកបដរឬលទ? 

18. លតើអ្ាកោនបញ្ហា  លៅលព លគបានពិនិតយល ើងវញិនូវបសនការរបស់អ្ាកឬលទ? 
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19. លតើការពិនិតយល ើងវញិនូវបសនការរបស់អ្ាករតូវបានចំណាយលព ប៉ាុនាម ន? 

20. លតើអ្ាកគិតថ្នការពិនិតយល ើងវញិនូវបសនការរបស់អ្ាកគួរចំណាយលព ប៉ាុនាម ន?  

ការពិនិតយល ើងវញិនូវលសចកតីសលរម្ចរបស់ NDIA 

21. លតើអ្ាកបានសំុឲ្យោនការពិនិតយល ើងវញិនូវលសចកតីសលរម្ចរបស់ NDIA ឬលទ? 

អ្ាករបប  ជាបានសំុឲ្យលធវើបបបលនេះ របសិនលបើអ្ាកម្និបានលពញចិតតនឹង 

លសចកតីសលរម្ចបដ ពួកលគបានលធវើ។ 

22. របសិនលបើអ្ាកបានសំុឲ្យលគពិនិតយល ើងវញិ លតើអ្ាកបានជួបបញ្ហា ែេេះលទ? 

23. លតើពួកលយើងអាចលធវើដូចលម្តចលដើម្បឲី្យោន កេណៈងាយរសួ សរោបអ់្ាក? 

24. លតើការពិនិតយល ើងវញិនូវលសចកតីសលរម្ចរតូវបានចំណាយលព ប៉ាុនាម ន? 

25. លតើអ្ាកគិតថ្នការពិនិតយល ើងវញិនូវលសចកតីសលរម្ចគួរចំណាយលព ប៉ាុនាម ន?  
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ការបកបរបចាបស់តីព ីNDIS 

ពួកលយើងចងដ់ឹងអ្ំពីអ្វីបដ អ្ាកគិតថ្នពួកលយើងគួរបកបរបអ្ំពីចាបស់តីពី NDIS។ 

ការបកបរបចាបអ់ាចលធវើឲ្យ NDIS ោន កេណៈងាយរសួ ជាង និងរ ័សជាងលដើម្ប ី
លរបើរបាស់។ 

ចាប ់និងបទបចញតតិសតីពី NDIS លធវើការរមួ្រា ។  
ោនបទបចញតតិចំនួន 33។ 

បទបចញតតិទងំលនេះរគបដណត បល់ៅល ើ៖ 

• ការកាេ យជាអ្ាកចូ រមួ្ 

• វធិីបដ  NDIA លធវើការជាម្ួយកុោរ 

• វធិីបដ អ្ាកចូ រមួ្អាចលរបើរបាស់បសនការបស់ពួកលគ និងចំណាយថ្វកិា 

របស់ពួកលគ។ 

សំណួររតវូគិតអំ្ពី  

ទងំលនេះជាសំណួរបបនថម្ែេេះបដ អ្ាកអាចគតិអ្ពំីលដើម្បជីួយ អ្ាកកាុងការសរលសរម្កកាន់
ពួកលយើង និោយម្កកានព់ួកលយើង ឬកប៏ំលពញការអ្លងកត។ 

26. លតើអ្ាកគិតថ្នពួកលយើងគួរបកបរបអ្វីែេេះចំលពាេះចាប ់និងបទបចញតតិនានា? 

27. លតើអ្ាកគិតថ្នោនបសាកណាែេេះននចាប ់និងបទបចញតតិបដ ៖ 

• ម្និដំលណើ រការ? 

• លធវើឲ្យកិចេការកានប់តពិបាកសរោបរ់បជាជន? 
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28. លតើោនអ្វីបដ ពួកលយើងអាចបបនថម្លៅកាុងចាបល់ដើម្បលីធវើឲ្យោន កេណៈងាយ

រសួ សរោបរ់បជាជនលរបើរបាស់ NDIS? 

29. លតើពួកលយើងគួរបញ្ហជ កឲ់្យកានប់តចាស់អ្ំពីរបលភទននលសវាររំទជនពិការបដ 

អ្ាកចូ រមួ្អាចលរបើបាន? 

  



ទំពរ័ទី 23 

ការលធវើការបកបរបបសនការរបស់អ្ាក 

អ្ាកចូ រមួ្ និង NDIA បានរបាបព់ួកលយើង ថ្នការលធវើការបកបរបបសនការ NDIS អាច 
ោនការ ំបាក។ 
ឧទ រណ៍៖ 

• របសិនលបើអ្ាកបកបរបអ្ាកបដ រគបរ់គងបសនការរបស់អ្ាក អ្ាករតូវបតលធវើបសន 

ការទងំម្ូ ថ្មីម្ួយ។ 

• របសិនលបើអ្ាកបបនថម្របលភទននការររំទថ្មីម្យួលៅកាុងបសនការរបស់អ្ាក 

អ្ាកករ៏តូវបតលធវើបសនការទងំម្ូ ថ្មីម្យួបដរ។ 

លយើងអាចបកបរបចាបស់តីពី NDIS លដើម្បឲី្យ អ្ាកអាចលធវើការបកបរបបនតិចបនតួចលៅកាុង 
បសនការរបស់អ្ាក។ 

ការលធវើដូលចាេះនឹងរតូវលគលៅថ្នការបកបរបបសនការ។ 

សំណួររតវូគិតអំ្ពី  

ទងំលនេះជាសំណួរបបនថម្ែេេះបដ អ្ាកអាចគតិអ្ពំីលដើម្បជីួយ អ្ាកកាុងការសរលសរម្កកាន់
ពួកលយើងនិោយម្កកានព់កួលយើង ឬកប៏ំលពញការអ្លងកត។ 

30. លតើអ្ាកចូ ចិតតវាឬលទ របសិនលបើោនវធិីបដ ងាយរសួ ជាង និងរ ័សជាង 

លដើម្បលីធវើការបកបរបបនតិចបនតួចលៅកាុងបសនការរបស់អ្ាក លៅលព អ្ាករតូវការ 

បកបរប? ការលធវើដូលចាេះនឹងរតូវលគលៅថ្នការបកបរបបសនការ។  

31. លតើអ្ាកគិតថ្នការលធវើការបកបរបបសនការរបស់អ្ាកគួរចំណាយលព ប៉ាុនាម ន? 
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32. លតើអ្ាកគួររតូវការលព ប៉ាុនាម នលដើម្បសីត ់ពួកលយើងនូវតឹកតងបដ បញ្ហជ ក់ថ្នអ្ាក

រតូវការការបកបរប? 

33. លតើោនវធិីលសេងបដ ពួកលយើងអាចលធវើឲ្យោន កេណៈងាយរសួ ជាង 

លដើម្បលីធវើការបកបរបកាុងបសនការរបស់អ្ាកបដរឬលទ? 
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សូម្បថ្េងអ្ណំរគុណ  

ពួកលយើងកំពុងរងច់យំ ់ដឹងអ្ំពីអ្វីបដ របជាជនចងោ់កប់ចេូ  លៅកាុងកម្មវធិី 
ធានា។ 

ពួកលយើងសងឃមឹ្ថ្នអ្ាកអាចចូ រមួ្។ 

 

សូម្ទកទ់ងម្កពួកលយើង 

អ្ុីលម្៉ា ៖ NDISConsultations@dss.gov.au 

អាសយោឋ ន៖  

NDIS Consultations 

Department of Social Services 

GPO Box 9820 

Canberra ACT 2601 

វុបិោយថ្៖៍ www.engage.dss.gov.au  

អ្ាកនឹងរកបានពត័ោ៌នលៅលរកាម្ចំណងលជើង ‘NDIS Act Review and Participant 

Service Guarantee’ (‘ការពិនិតយល ើងវញិនូវចាប់សតីពី NDIS និងកម្មវធិីធានាល ើ 
លសវារបស់អ្ាកចូ រមួ្’)។ 
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