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    ĐƠN ĐĂNG KÝ 

Số điện thoại liên hệ AIIM Choices - 02 6056 6900 
 
1. Thông tin Người tham gia:  

 

 Tên Người tham gia : 
Danh xưng:                        Tên:                                                                      Họ: 

Tên thường gọi:  
 Ngày sinh: Giới tính: 

Điện thoại 
 

Điện thoại: Di động: 

Email  

Địa chỉ cư trú:  

Địa chỉ thư tín: 
(nếu khác địa chỉ cư trú) 

 

Ngôn ngữ khác ngoài 
tiếng Anh:  Yêu cầu thông dịch viên?   Có  Không 

Tùy chọn hình thức 
lien lạc: 

 Email    Hộp thư   Điện thoại 

 Khác  ______________________          
Bạn có được xác nhận là Thổ dân hay Dân sống ở 
đảo không?                                     Có  Không 

Có thân nhân hoặc Luật sư hỗ trợ Người tham gia không?   Có  Không (Nếu Có, vui lòng điền thông tin bên dưới) 

Có sự giám hộ và/hoặc quản lý tại chỗ không?                        Có  Không (Nếu Có, vui lòng điền thông tin bên dưới) 
Lưu ý: Đối với Người tham gia dưới 18 tuổi hoặc dưới quyền giám hộ hoặc dưới sự chăm sóc của gia đình vui 
lòng hoàn thành thông tin bên dưới. 

 

2. Người được ủy quyền hỗ trợ:  
Người được ủy quyền : 1 Người được ủy quyền : 2 
 Luật sư        Ba mẹ     Người giám hộ        Người hỗ trợ 

 Liên lạc khẩn cấp    Khác: ___________________________ 

 Luật sư       Ba mẹ       Người giám hộ     Người hỗ trợ 

 Liên lạc khẩn cấp    Khác: ___________________________ 

Tên: Tên: 

Quan hệ với Người tham gia: Quan hệ với Người tham gia: 

Địa chỉ cư trú: 
 

Địa chỉ cư trú: 
 

Địa chỉ thư tín: 
(nếu khác địa chỉ cư trú) 
 

Địa chỉ thư tín: 
(nếu khác địa chỉ cư trú) 
 

Điện thoại bàn: Điện thoại bàn: 

Di động: Di động: 

Email 

 

Email 
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3. Liên lạc Kế hoạch NDIS của bạn: 
Kế hoạch viên NDIA Điều phối viên địa phương Điều phối viên hỗ trợ 

Người phụ trách Người phụ trách Người phụ trách 

Tổ chức Tổ chức Tổ chức 

Điện thoại Điện thoại Điện thoại 

Di động Di động Di động 

Email Email Email 

 

4. Trợ cấp:  
Mã số NDIS:  
Ngày bắt đầu Kế hoạch 
NDIS: 

 

 
Quản lý trợ cấp hiện tại? 

 Tự quản lý                    Quản lý Kế hoạch         NDIA hoặc Cơ quan Quản lý        Người tham gia mới 
 

Bạn đã biết đến Dịch vụ Quản lý Kế hoạch của AIIM Choices bằng cách nào? 

 Điều phối viên hỗ trợ      Kế hoạch viên  NDIA     Bạn bè hoặc Gia đình                  Khác _______________________ 
 

5. Sở thích đặc biệt: 

Bạn có bất cứ sở thích đặc biệt nào 
không? 
- thiết bị giao tiếp 
- cách thức liên lạc/thời gian 
- văn hóa/tôn giáo 
- tài liệu dễ đọc hiểu 
- ngôn ngữ (văn bản, văn nói) 
- khác  

 

 

 

 

 

 
Lưu ý:  

• Những hồ sơ này thuộc quyền sở hữu của AIIM Choices. 
• Thông tin trong hồ sơ này sẽ được chia sẻ với nhân viên trong công ty và chỉ khi nhân viên nhận được yêu 

cầu về thông tin liên quan đến công việc.  
• Người tham gia có thể yêu cầu xem hồ sơ và giữ một bản sao 
• Các hồ sơ sẽ được lưu trữ trong một khoảng thời gian theo điều khoản và thủ tục của AIIM Choices. 
• Tất cả thông tin lưu trữ sẽ được bảo mật 
• Những thông tin này sẽ được sử dụng trong việc thành lập Hợp đồng Dịch vụ cho Dịch vụ Quản lý Kế hoạch. 
• Hợp đồng Dịch vụ này sẽ được ký kết bởi cả hai bên gồm Người tham gia/Người đại diện và AIIM Choices. 
• Cần có Hợp đồng Dịch vụ đã được ký để bắt đầu Dịch vụ Quản lý Kế hoạch của AIIM Choices. 
• Giá tiêu chuẩn của NDIS áp dụng cho Dịch vụ Quản lý Kế hoạch của AIIM Choices. 
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                Hỏi và Trả lời 

Câu hỏi: Thông tin chi tiết: 
Sự khác biệt giữa: 

• Quản lý Kế hoạch 
• Tự quản lý 
• Cơ quan Quản lý  

• Quản lý Kế hoạch, bạn đang kiểm soát các Dịch vụ, nhưng có một cách riêng để truy cập Trợ 
cấp dùng cho việc thanh toán các hóa đơn được tài trợ thông qua Kế hoạch NDIS của bạn. 

• Tự quản lý, bạn đang kiểm soát các Dịch vụ, nhưng bạn yêu cầu các khoản tiền từ NDIS để 
thanh toán các hóa đơn NDIS của bạn. 

• Cơ quan Quản lý, bạn ủy quyền kiểm soát các Dịch vụ của mình cho một cơ quan và họ tổ chức 
việc chi trả cho các Dịch vụ được NDIS phê duyệt của bạn và người ký kết dịch vụ. 

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ NDIS hoặc truy cập www.ndis.gov.au 

Bạn có thể từ chối 
thoản thuận của Dịch 
vụ Quản lý Kế hoạch?  

Có – bạn có thể chọn không tham gia Dịch vụ Quản lý Kế hoạch bất cứ lúc nào và trở nên tự quản lý 
hoặc chuyển giao cho Cơ quan Quản lý. Bạn có thể dừng làm việc với AIIM Choices bất cứ lúc nào, 
chúng tôi sẵn sàng giúp bạn với bất cứ sự thay đổi nào. Cần có thời hạn thông báo 14 ngày. 

Chi phí của Dịch vụ 
Quản lý Kế hoạch NDIS 
là bao nhiêu? 

• Không có bất kỳ chi phí từ bạn. 
• NDIS bổ sung nguồn Trợ cấp bổ sung cho bạn để tài trợ cho Dịch vụ Quản lý Kế hoạch. 

• Phí dịch vụ của chúng tôi là phí NDIS tiêu chuẩn. 
 

Dịch vụ Quản lý Kế 
hoạch của AIIM 
Choices là gì và 
phương thức hoạt 
động? 

Cách tiếp cận của AIIM Choices về việc bạn có Dịch vụ thanh toán riêng để lo việc thanh toán các 
hóa đơn cho dịch vụ được trợ cấp từ Kế hoạch NDIS của bạn. Các bước là:  

• Người tham gia làm việc với nhà cung cấp cho một dịch vụ và thiết lập thỏa thuận Dịch vụ. Hợp 
đồng này được gửi tới AIIM Choices  qua email accounts@aiim.com.au . 

• Người tham gia nhận Dịch vụ từ Nhà cung cấp và nhận hóa đơn cho các hoạt động.  
• Nếu hài lòng về các hóa đơn, Người tham gia sẽ gửi hóa đơn về cho AIIM Choices bằng email 

accounts@aiim.com.au .  
• AIIM Choces yêu cầu các khoản tiền từ NDIS, sau đó thanh toán cho các hóa đơn của bạn. 

• Tất cả các dịch vụ phải nằm trong phạm vi Kế hoạch NDIS của bạn. 

Thông tin và sự hỗ trợ 
khác được cung cấp 
bởi AIIM Choices. 

AIIM Choices chúng tôi sẵn sàng trợ giúp nếu bạn có bất cứ thắc mắc liên quan đến trợ cấp trong Kế 
hoạch NDIS của bạn. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin một cách kịp thời 
để có thể hỗ trợ bạn tối đa hóa lợi ích từ nguồn trợ cấp của bạn.  

Quyền cá nhân của 
Người đại diện hoặc 
Người hỗ trợ. 

Tất cả những Người tham gia có quyền có một người hỗ trợ để giúp họ với Kế hoạch NDIS. Người hỗ 
trợ này có thể giúp Người tham gia nhiều khía cạnh trong Kế hoạch của họ. AIIM Choices chỉ cần 
thông tin chi tiết về Người hỗ trợ và yêu cầu họ phải ký vào mẫu đơn Advocacy khi thích hợp. 

Tôi có thể thay đổi 
Người đại diện hoặc 
Người hỗ trợ không? 

Có, Người tham gia có quyền thay đổi Người đại diện hoặc Người hỗ trợ bất cứ lúc nào. AIIM 
Choices cần được thông báo và sắp xếp ký kết mới. 

Hỗ trợ thông dịch viên 
nếu được yêu cầu. 

Bất cứ lúc nào, nếu mọi thứ không được rõ ràng do sự khác biệt ngôn ngữ, AIIM Choices rất vui lòng 
cung cấp thông dịch viên hỗ trợ để đảm bảo hiểu rõ về bất cứ thông tin cần thực hiện với Dịch vụ 
Quản lý Kế hoạch của chúng tôi.  

Tôi có cần gửi email Kế 
hoạch NDIS của tôi cho 
AIIM Choices? 

Có, chúng tôi cần bản sao Kế hoạch NDIS của bạn để chúng tôi có thể cung cấp đúng thông tin trong 
Hợp đồng Dịch vụ. Sử dụng thông tin này, AIIM Choices sau đó sẽ sử dụng cổng thông tin NDIS để 
truy cập vào trợ cấp của bạn để cho phép thanh toán các hóa đơn.  

Quyền riêng tư và bảo 
mật thông tin. 

Tất cả mọi thông tin được cung cấp cho AIIM Choices đều sẽ được bảo mật. Tất cả thông tin được 
lưu giữ theo yêu cầu quy định của Chính Phủ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập vào 
www.aiimchoices.com.au    

Tùy chọn để từ chối 
cho mục đích kiểm 
toán NDIS. 

NIDS, giống như nhiều cơ quan Chính Phủ, có một quy trình kiểm toán liên tục cho các dịch vụ. Bạn 
có quyền từ chối kiểm toán bất cứ lúc nào. Bạn sẽ được thông báo nếu hồ sơ của bạn bị kiểm toán, 
tuy nhiên, tùy thuộc vào bạn nếu bạn cảm thấy OK với quy trình kiểm toán được tiến hành. 

AIIM Choices phản hồi, 
lời khen và khiếu nại.  

Với AIIM Choices, chúng tôi luôn vui mừng nhận được sự phản hồi về Dịch vụ và sự hỗ trợ của 
chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ lời khen hoặc sự khiếu nại nào, vui lòng cung cấp phản hồi trực tiếp 
qua điện thoại hoặc hộp thư của AIIM Choices. Ngoài ra, bạn có thể phản hồi qua webside của 
chúng tôi tại www.aiimchoices.com.au hoặc phản hồi trực tiêp tới NDIS thông qua www.ndis.gov.au 
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