Tagalog

Pagpapabuti pa ng NDIS
Survey
Maikling bersyon

Paano gamitin ang dokumentong ito
Ang survey na ito ay isinulat sa madaling
basahing paraan. Gumagamit kami ng mga
larawan upang ipaliwanag ang ilang mga
kaisipan.

Ang Department of Social Services (DSS) ng
Pamahalaan ng Australya ang sumulat ng
survey na ito.
Kapag nakita mo ang salitang ‘kami’, ang
tinutukoy nito ay ang DSS.

Ang ilang salita ay sinulat nang makapal
(bold). Ipapaliwanag namin kung ano ang
kahulugan ng mga salitang ito. May listahan
ng mga salitang ito sa pahina 59.

Ang Madaling Basahing survey na ito ay
maikling bersyon ng isa pang survey.

Kung gusto mo kaming bigyan ng higit pang
impormasyon, maaari mong gamitin ang mas
mahabang survey sa aming website sa
www.engage.dss.gov.au
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May 2 paraan para masagutan mo ang Madaling
Basahing survey:

• Maaari mong i-print ang survey na ito at
sagutan sa pamamagitan ng sulat-kamay.

Pagkatapos ay maaari mo itong ipadala sa
amin.
Ipapaliwanag namin kung paano ito ipapadala
sa amin sa pahina 58.

• Maaari mong sagutan ang isang online na
survey.

Maaari mo itong gawin sa iyong kompyuter.
Makakarating ito kaagad nang diretso sa amin
sa sandaling matapos mo.
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Makikita mo ang online na Madaling Basahing
survey sa aming website na
www.engage.dss.gov.au

Maaari kang humingi ng tulong sa pagsagot ng
survey na ito. Maaari kang tulungan ng isang
kaibigan, miyembro ng pamilya o suportang tao.
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Ano ang nasa dokumentong ito?
Tungkol saan ang survey na ito?

6
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Tungkol saan ang survey na ito?

Ang survey na ito ay tungkol sa mga naging
karanasan mo sa National Disability Insurance
Scheme.

Ito ay kadalasang tinatawag na NDIS.

Nais naming siguraduhin na ang mga taong
gumagamit ng NDIS ay may magandang
karanasan.

Pinag-uusapan namin ang tungkol sa paggawa ng
isang hanay ng mga bagong patakaran para sa
NDIS, na tinatawag na Garantiya ng Serbisyo sa
Kalahok (Participant Service Guarantee).

Sa survey na ito, tinatawag namin itong
Garantiya.
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Tutulong ang Garantiya na gawing mas
nakakatulong ang NDIS para sa lahat.

Ang kalahok ay isang taong tumatanggap ng mga
serbisyo mula sa NDIS.

At ang garantiya ay tulad ng isang pangako.

Ipinapaliwanag namin ang Garantiya sa
dokumentong tinatawag na Papel ng Talakayan
(Discussion Paper).

Mababasa mo ang Papel ng Talakayan sa aming
website na www.engage.dss.gov.au

Maaaring nais mo munang basahin ang
dokumentong ito bago mo simulan ang survey na
ito.
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Sino ang maaaring makibahagi sa survey?
Ang survey ay para sa mga taong:

• gumagamit ng NDIS

• nag-aplay upang gumamit ng NDIS

• nangangalaga sa mga taong gumagamit ng
NDIS o mga taong nag-aplay para dito.
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Tungkol sa mga tanong

Nais naming malaman ang ilang bagay tungkol sa
iyo.

At nais naming malaman ang iyong karanasan sa
NDIS.

Lahat ng iyong mga sagot sa aming mga tanong
ay anonimo (anonymous).
Ibig sabihin ay walang makakaalam na mga sagot
mo ang mga ito.

Upang sumagot sa tanong, kailangan mong
lagyan ng tsek ang kahon na katabi ng pagpipilian
na tumpak para sa iyo.

O, maaaring kailangan mong magsulat ng ilang
salita.
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Paggawa ng mga reklamo

Maaaring nagkaroon ang ilang tao ng mga
problema sa NDIS.

Maaaring gusto nilang magreklamo.

Hindi kami makakatulong sa anumang mga
reklamo sa survey na ito.

Upang makipag-usap sa isang tao tungkol sa
isang reklamo, kailangan mong kontakin ang
National Disability Insurance Agency.

Pahina 10

Karaniwan itong tinatawag na NDIA.

Ang NDIA ang nagpapatakbo ng NDIS.

Maaari mong malaman kung paano sila kontakin
para magreklamo sa pamamagitan ng pagbisita
sa kanilang website na
www.ndis.gov.au/contact/feedbackand-complaints
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Nais mo bang makibahagi sa survey?

Matapos basahin ang impormasyong ito, nais mo
bang makibahagi sa survey?

Oo

Hindi

Kung nagsabi ka ng hindi, maaari kang
magpahayag ng nais mong sabihin sa ibang
paraan.

Mahahanap mo ang impormasyon sa aming
website na www.engage.dss.gov.au
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Mga tanong tungkol sa iyo
Tanong 1

Ako ay isang taong may kapansanan.

Ako ay binabayarang tagapag-alaga ng isang
taong may kapansanan.





Ako ay kapamilya o hindi binabayarang
tagapag-alaga ng isang taong may



kapansanan.

Para sa mga tagapag-alaga ng mga taong may kapansanan

Kung ikaw ay nag-aalaga ng higit sa isang taong may
kapansanan, mangyaring sagutan ang survey para sa
bawat tao.

Sa natitirang bahagi ng survey, kapag nakita mo ang
salitang ‘ikaw’ tumutukoy ito sa taong may
kapansanan.

Mangyaring sagutin ang mga tanong habang pinagiisipan ang kanilang karanasan.
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Tanong 2
Ako ay isang kalahok sa NDIS.
Ang kalahok ay isang taong tumatanggap ng



mga serbisyo mula sa NDIS.

Nag-aplay ako para sa NDIS subalit hindi ako
kalahok sa NDIS.



Mangyaring laktawan ang susunod at
pumunta sa tanong 4.

Dati akong nasa NDIS pero hindi na ngayon.



Hindi ako kailanman nag-aplay para sa NDIS.
Ang survey na ito ay para sa mga taong nagaplay para sa NDIS. Maaaring hindi mo
masasagot ang ilang mga tanong.



Mangyaring laktawan ang susunod at
pumunta sa tanong 4.
Kung wala sa mga bagay na ito ang tumpak
para sa iyo, mangyaring sabihin sa amin kung
ano ito:
_____________________________________
Mangyaring laktawan ang susunod at
pumunta sa tanong 4.
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Tanong 3

Ilang mga planong NDIS na ang natanggap mo?

1



2



3 o mahigit pa



Hindi sigurado
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Tanong 4

Anong uri ang iyong kapansanan?

Ako ay nagkaroon ng pinsala sa utak.



Ako ay may cerebral palsy.



Ako ay bingi o hindi ako makarinig nang mabuti.



Ako ay may kapansanan na nakakaapekto sa aking utak
at kung paano ito gumagana.
Ako ay may kapansanan na nakakaapekto kung paano
ako natututo at kung ano ang kaya kong maunawaan.




Ako ay may kapansanan na nakakaapekto sa aking utak
at kung gaano kahusay ito umuugnay sa ibang mga



bahagi ng aking katawan.

Ako ay may autism.



Ako ay may Down syndrome.
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Ako ay may pisikal na kapansanan.



Ako ay may multiple sclerosis.



Ako ay may kapansanan na nakakaapekto sa kalusugan
ng aking isip.



Ako ay nagka-stroke.



Ako ay may pinsala sa spinal cord.



Ako ay bulag o hindi nakakakita nang mabuti.



Ako ay may ibang kapansanan.
Mangyaring ibahagi sa amin ang higit pa:



_________________________________________



Ayaw kong sabihin.
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Tanong 5

Saang estado o teritoryo ka nakatira?

New South Wales



Queensland



South Australia



Australian Capital Territory
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Victoria



Western Australia



Tasmania



Northern Territory



Hindi ako nakatira sa Australya.
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Tanong 6

Saan ka nakatira?

Nakatira ako sa isang punong lungsod.



Nakatira ako sa isang lungsod o bayan sa
rehiyon.
Nangangahulugan ito na ikaw ay nakatira sa



medyo malaking lugar ngunit hindi punong
lungsod sa inyong estado.

Nakatira ako sa isang bayan o lugar na
malayo sa lungsod.
Malayo ito sa lahat.
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Tanong 7
Ikaw ay bahagi ng alinman sa mga grupong nasa
ibaba?
Maaari kang pumili ng mahigit sa 1 grupo.

Mga Aborihinal at Torres Strait Islander



Mga LGBTQIA+



Komunidad ng mga Bingi



Nagsasalita ako ng wika na hindi Ingles sa bahay.



Nagsasalita ako ng Ingles sa bahay, pero ang
aking pamilya ay nagmula sa ibang bansa.



Hindi ako bahagi ng alinman sa mga grupong ito.



Ayaw kong sabihin.
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Tanong 8

Ilang taon ka na?

0 hanggang 6 na taong gulang



7 hanggang 17 na taong gulang



18 hanggang 29 na taong gulang



30 hanggang 39 na taong gulang



40 hanggang 49 na taong gulang



50 hanggang 54 na taong gulang



55 hanggang 59 na taong gulang



60 hanggang 64 na taong gulang



65 na taong gulang o mas matanda pa
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Tanong 9
Kailangan mo bang gumamit ng isang
natatanging kagamitan?

Ang kagamitang ito ay maaaring:
• isang wheelchair
• isang pantulong sa kilos (mobility aid)
upang tulungan kang lumakad
• teknolohiyang pantulong gaya ng hearing
aid.

Oo



Hindi
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Tanong 10

Kailangan mo bang tumira sa tirahan na sadyang
itinayo para sa mga taong may kapansanan?

Oo



Hindi
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Tanong 11
Mayroon ka bang mga ipinabago sa iyong
bahay?
O may mga bagay na kailangang baguhin sa
iyong bahay?

Ang mga pagbabagong ito ay maaaring:
• paglalagay ng rampa o hawakan ng
kamay (handrail)
• pagpapababa ng taas ng mga mesa sa
kusina
• pagdaragdag ng espasyo sa paliguan.

Oo



Hindi
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Mga tanong tungkol sa pag-aaplay para sa NDIS

Nag-aplay ka na ba dati para NDIS?

Oo

Hindi

Kung sumagot ka ng hindi, laktawan ang susunod
at pumunta saTanong 16.
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Tanong 12

Kailan ka nag-aplay para sa NDIS?

2013



2014



2015



2016



2017



2018



2019



Hindi sigurado
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Tanong 13

Gaano kadali o kahirap mag-aplay para sa NDIS?

Mangyaring gamitin ang scale na ito upang piliin
ang iyong sagot:













Napakahir
ap nito

Mahirap
ito

Hindi
mahirap o
madali

Madali
lang ito

Napakada
li lang nito

Hindi ako
sigurado

Mangyaring sabihin sa amin kung bakit:
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Tanong 14

Kinailangan bang kumuha ka ng ulat mula sa
isang doktor o espesyalista noong nag-aplay ka
para sa NDIS?

Oo



Hindi



Hindi ako sigurado
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Tanong 15

Nais naming malaman kung gaano katagal ang
iba’t ibang bahagi ng proseso ng pag-aaplay para
sa iyo.

Ang tanong na ito ay may 3 bahagi. Tinawag
namin ang mga ito bilang A, B at C.

15A

Gaano katagal para sa iyo ang pagpuno ng mga
pormularyo noong nag-aplay ka?











Kulang ng
1 linggo

Sa pagitan
ng 1 linggo
at 1 buwan

Mahigit sa
1 buwan

Hindi ako
sigurado

Hindi para
sa akin ang
tanong na ito
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15B

Gaano katagal bago ka nakakuha ng ulat mula sa
iyong doktor?











Kulang ng
1 linggo

Sa pagitan
ng 1 linggo
at 1 buwan

Mahigit sa
1 buwan

Hindi ako
sigurado

Hindi para
sa akin ang
tanong na ito

15C

Gaano katagal bago ipaalam sa iyo ng NDIA kung
maaari mong gamitin ang NDIS?











Kulang ng
1 linggo

Sa pagitan
ng 1 linggo
at 1 buwan

Mahigit sa 1
buwan

Hindi ako
sigurado

Hindi para
sa akin ang
tanong na ito
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Tanong 16

Sa palagay mo, paano namin mapapadali ang
pag-aaplay para sa NDIS?

Mangyaring isulat ang iyong mga naiisip sa
patlang na nasa ibaba.
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Mga tanong tungkol sa pagkuha ng iyong unang planong
NDIS

Nagkaroon ka na ba ng planong NDIS?

Oo

Hindi

Kung sumagot ka ng hindi, mangyaring laktawan
ang susunod at pumunta sa Tanong 25.
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Tanong 17

Kailan mo nakuha ang iyong unang planong
NDIS?

2013



2014



2015



2016



2017



2018



2019



Hindi sigurado
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Tanong 18

Gaano kadali o kahirap ang pagbuo ng iyong
unang planong NDIS?

Mangyaring gamitin ang scale na ito upang piliin
ang iyong sagot:









Napakahira
p nito

Mahirap
ito

Hindi ito
mahirap o
madali

Madali
lang ito

Mangyaring sabihin sa amin kung bakit:
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Napakada Hindi para
li lang nito
sa akin
ang
tanong na
ito

Tanong 19
Kinailangan mo bang kumuha ng turing (quote)
ng kagamitan para sa iyong plano?
Ipinapakita ng turing kung magkano ang maaaring
halaga ng isang bagay.

Oo



Hindi



Hindi ako sigurado
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Tanong 20

Upang maisama ang mga suportang kailangan
mo sa iyong plano, kailangan mo bang kumuha
ng ulat mula sa:
• isang doktor
• isang occupational therapist
• iba pang propesyonal sa kalusugan?

Oo



Hindi



Hindi ako sigurado
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Tanong 21

Nais naming malaman kung gaano katagal para
sa iyo ang pagbuo ng iba’t ibang bahagi ng iyong
plano.

Ang tanong na ito ay may 4 na bahagi. Tinawag
namin ang mga ito bilang A, B, C at D.

21A

Gaano katagal bago nakipagkita sa iyo ang
tagaplano ng NDIS?











Kulang ng 1
buwan

Sa pagitan
ng 1 buwan
at 3 buwan

Mas mahigit
sa 3 buwan

Hindi ako
sigurado

Hindi para
sa akin ang
tanong na ito
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21B

Gaano katagal bago naaprubahan ng NDIA ang
iyong plano?











Kulang ng 1
buwan

Sa pagitan
ng 1 buwan
at 3 buwan

Mas mahigit
sa 3 buwan

Hindi ako
sigurado

Hindi para
sa akin ang
tanong na ito

21C

Gaano katagal bago nakakuha ng turing para sa
isang kagamitan?











Kulang ng 1
buwan

Sa pagitan
ng 1 buwan
at 3 buwan

Mas mahigit
sa 3 buwan

Hindi ako
sigurado

Hindi para
sa akin ang
tanong na ito
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21D

Gaano katagal bago makakuha ng tipanan
(appointment) sa isang doktor o occupational
therapist upang kumuha ng ulat?











Kulang ng 1
buwan

Sa pagitan
ng
1 buwan at 3
buwan

Mas mahigit
sa
3 buwan

Hindi ako
sigurado

Hindi para
sa akin ang
tanong na ito
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Tanong 22

Gaano ka nasiyahan sa iyong unang planong
NDIS?

Mangyaring gamitin ang scale na ito upang piliin
ang iyong sagot:













Napakalungkot ko

Nalungkot
ako

Hindi ako
nasiyahan o
nalungkot

Nasiyahan
ako

Lubos
akong
nasiyahan

Hindi ako
sigurado

Mangyaring sabihin sa amin kung bakit:

Pahina 41

Tanong 23
Ang tanong na ito ay may 3 bahagi. Tinawag
namin ang mga ito bilang A, B at C.

23A

Humiling ka ba na palitan ang anuman sa
iyong unang plano matapos mo itong
makuha?



Oo

Hindi
Mangyaring laktawan ang susunod at



pumunta sa Tanong 24.

Hindi ako sigurado
Mangyaring laktawan ang susunod at
pumunta sa Tanong 24.
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23B

Gaano katagal bago nagawa ang mga
pagbabago?











Kulang ng 1
buwan

Sa pagitan
ng 1 buwan
at 3 buwan

Mahigit sa
3 buwan

Hindi ako
sigurado

Hindi para
sa akin ang
tanong na ito

23C

Madali o mahirap bang gawin ang mga
pagbabago?











Napakahirap
nito

Mahirap ito

Hindi
mahirap o
madali ito

Madali lang
ito

Napakadali
lang nito

Pahina 43

Tanong 24

Sa palagay mo, paano namin mas mapapadali pa
ang pagbuo o pagpalit ng planong NDIS?

Mangyaring isulat ang iyong mga naiisip sa
patlang na nasa ibaba.
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Mga tanong tungkol sa iyong karanasan sa NDIA
Tanong 25

Ang tanong na ito ay tungkol sa iyong karanasan
sa mga taong nagtatrabaho para sa NDIA.

Ang tanong ay may 4 bahagi. Tinawag namin ang
mga ito bilang A, B, C at D.

25A

Nauunawaan ng mga taong nagtatrabaho para sa
NDIA ang pangangailangan ng mga taong may
kapansanan.





Lubos na
Hindi
hindi
sang-ayon
sang-ayon









Wala
akong
pagsangayon o dipangsangayon

Sangayon

Lubos na
sang-ayon

Hindi ako
sigurado
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25B

Pinag-isipan at nauunawaan ng mga taong
nagtatrabaho para sa NDIA ang mga suportang
kailangan ko upang mabuhay.





Lubos na
Hindi
hindi
sang-ayon
sang-ayon









Wala
akong
pagsangayon o dipangsangayon

Sangayon

Lubos na
sang-ayon

Hindi ako
sigurado
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25C

Malinaw na ipinaliwanag sa akin ng mga taong
nagtatrabaho para sa NDIA kung paano nila
binubuo ang isang planong NDIS.





Lubos na
Hindi
hindi
sang-ayon
sang-ayon









Wala
akong
pagsangayon o dipangsangayon

Sangayon

Lubos na
sang-ayon

Hindi ako
sigurado
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25D

Malinaw na ipinaliwanag sa akin ng mga taong
nagtatrabaho para sa NDIA kung paano gagamitin
ang aking plano.





Lubos na
Hindi
hindi
sang-ayon
sang-ayon









Wala
akong
pagsangayon o dipangsangayon

Sangayon

Lubos na
sang-ayon

Hindi ako
sigurado
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Tanong 26

Nais naming malaman kung sa palagay mo ang
NDIS ay mas bumuti o mas lumala sa nakaraang
mga huling taon.

Ang tanong na ito ay may 7 bahagi. Tinawag
namin ang mga ito bilang A, B, C, D, E, F at G.

Pahina 49

26A

Sa nakaraang ilang mga taon, ang tagal bago
makakuha ng isang planong NDIS ay…









Mas malala

Medyo malala

Walang
nagbago

Medyo mas
mabuti







Mas mabuti

Hindi ako
sigurado

Hindi para sa
akin ang tanong
na ito
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26B
Ang mga taong nagtatrabaho para sa NDIA ay
nakikinig sa mga iniisip at mga isyu na inilalatag
ng:
• mga taong may kapansanan
• mga pamilya
• mga tagapag-alaga.
Sa nakaraang mga huling taon, sa palagay ko
ang paraan kung paano nila ginagawa ito ay…









Mas malala

Medyo malala

Walang
nagbago

Medyo mas
mabuti







Mas mabuti

Hindi ako
sigurado

Hindi para sa
akin ang tanong
na ito
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26C

Sa nakaraang ilang mga taon, ang paraan kung
paano nalalaman at nauunawaan ng mga kawani
ng NDIA ang mga taong may kapansanan ay…









Mas malala

Medyo malala

Walang
nagbago

Medyo mas
mabuti







Mas mabuti

Hindi ako
sigurado

Hindi para sa
akin ang tanong
na ito
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26D
Ang NDIA ay nakikipagtulungan sa:
• ibang mga bahagi ng pamahalaan
• mga serbisyong pangkalusugan.
Sa nakaraang ilang mga taon, ang paraan kung
paano nila ginagawa ito ay….









Mas malala

Medyo malala

Walang
nagbago

Medyo mas
mabuti







Mas mabuti

Hindi ako
sigurado

Hindi para sa
akin ang tanong
na ito
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26E

Sa nakaraang ilang mga taon, ang paraan ng
pagtrato ng mga kawani ng NDIA sa mga taong
may kapansanan at kanilang pamilya at mga
tagapag-alaga ay…









Mas malala

Medyo malala

Walang
nagbago

Medyo mas
mabuti







Mas mabuti

Hindi ako
sigurado

Hindi para sa
akin ang tanong
na ito
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26F

Sa nakaraang ilang mga taon, sa palagay ko, ang
paraan kung paano gumagawa ng mga desisyon
ang NDIA ay…









Mas malala

Medyo malala

Walang
nagbago

Medyo mas
mabuti







Mas mabuti

Hindi ako
sigurado

Hindi para sa
akin ang tanong
na ito
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26G

Sa nakaraang ilang mga taon, ang paggamit at
pag-unawa sa NDIS ay…









Mas malala

Medyo malala

Walang
nagbago

Medyo mas
mabuti







Mas mabuti

Hindi ako
sigurado

Hindi para sa
akin ang tanong
na ito
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Tanong 27

Mayroon ka pa bang gustong sabihin tungkol sa
iyong karanasan sa NDIS?

Mangyaring sabihin sa amin ang iyong palagay sa
patlang na nasa ibaba.
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Paano ipapadala sa amin ang iyong survey
Maaari mong ipadala sa amin ang iyong
sinagutang survey sa pamamagitan ng:
Pag-scan ng survey at pag-email nito sa
NDISConsultations@dss.gov.au

Maaaring kailangan mong humingi ng tulong sa iba
para sa pag-scan ng survey.

Ipadala ang survey sa pamamagitan ng koreo sa
NDIS Consultations
Department of Social Services
GPO Box 9820
Canberra ACT 2601

Maraming salamat

Maraming salamat sa pakikibahagi mo sa survey
na ito.

Maaari mong malaman ang pinakabagong balita
tungkol sa aming trabaho sa pamamagitan ng
pagbisita sa aming website na
www.engage.dss.gov.au
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Talasalitaan

Anonimo
Nangangahulugan ito na walang makakaalam
na ang mga iyon ay mga sagot mo.

Garantiya
Isang pangako.

Kalahok
Isang taong gumagamit ng NDIS.

Turing (Quote)
Isang turing na nagpapakita kung ano ang
maaaring halaga ng isang bagay.
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Makipag-ugnayan sa amin

NDISConsultations@dss.gov.au

NDIS Consultations
Department of Social Services
GPO Box 9820
Canberra ACT 2601

www.engage.dss.gov.au
Mahahanap mo ang impormasyon sa ilalim ng
pamagat na ‘NDIS Act Review and Participant
Service Guarantee’ (Pagrepaso ng Batas ng NDIS
at Garantiya ng Serbisyo sa Kalahok).

Ang Madaling Basahing dokumentong ito ay nilikha ng Information
Access Group gamit ang mga suplay ng larawan (stock photography)
at mga pasadyang imahe (custom images). Ang mga imahe ay hindi
maaaring gamiting-muli nang walang pahintulot. Para sa anumang
mga pagtatanong tungkol sa mga imahe, mangyaring bisitahin ang
www.informationaccessgroup.com.
Sambitin ang numero ng trabaho bilang 3282-F.
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