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தகவல் ககயேடு 2 -  யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டம்  

(NDIS) என்றால் என்ன? 

 பல்லின சமூகங்ககைச் சார்ந்த மக்களுக்கு பண்பாட்டுாீதிோகவும், மமாழிாீதிோகவும் மாற்றுத்திறன் குறித்த 

மமாழிமபேர்க்கப்பட்ட தகவல்ககை அைிப்பதற்காக அம்பய ா காப்பு கமேம்  (AMPARO Advocacy) 

இத்தகவல் ககயேகட உருவாக்கி உள்ைனர். 

யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டம் (NDIS) எனப்படும் மாற்றுத் திறனாைிகளுக்குத் யதகவோன 

கவனிப்கபயும், ஆத கவயும் உதவிபுாிவதற்கான ஒரு புதிே வழிோகும். இது ஓர் இலவச யதசிே 

திட்டமாகும். ஆதலால், ஆஸ்திய லிோ முழுவதிலும் உள்ை அகனத்து மக்களுக்கு ஒரு சீ ானத் திட்டமாக 

இருக்கும். இத்திட்டம் 2019ஆம் ஆண்டில், நாடு முழுவதிலும் நகடமுகறப்படுத்தப்படும். 2016ஆம் ஆண்டு 

ஜூகல 1 முதல் இத்திட்டம் குயீன்ஸ்லாந்தில் மதாடங்கப்படும். யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் 

திட்டத்திலிருந்து (NDIS) உதவிமபறும் மாற்றுத் திறனாைிகள் “பங்யகற்பாைர்கள்” எனப்படுவர். 

தகுதி:- 

யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டம், ஆஸ்திய லிோவில் வாழும் 

மாற்றுத் திறனாைிகளுக்கும் பின்வரும் நபர்களுக்கும் உாிேதாகும். 

யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டத்கத முதன்முதலில் அணுகும் 

யபாது 65 வேதிற்குக் குகறவானவர்கைாக இருக்க யவண்டும். 

ஆஸ்திய லிேக் குடியுாிகம அல்லது நி ந்த  குடிேிருப்பாைர் அல்லது 

பாதுகாக்கப்பட்ட சிறப்பு வகக மசல்கக வருகக இகசவைப் 

மபற்றுள்ை நியூசிலாந்துக்  குடியுாிகமோை ாக இருக்க யவண்டும்.  

வாழ்நாள் முழுவதும் மதாட க்கூடிே இேலாகமயுடன் இருப்யபாரும் மற்றும் அன்றாட 

நடவடிக்கககைில் ஈடுபடமுடிோமல் உள்ை மாற்றுத் திறனாைிகள். 

இத்தகுதி மபறாத நபர்கள், ஏகனே மபாருத்தமான உதவிககைப் மபறுவதற்கு, யதசிே மாற்றுத்திறன் 

காப்பீட்டுத் திட்டத்தின ால் வழிவகக மசய்ே இேலும். 



 
 
 

விருப்புாிகம மற்றும் கட்டுப்பாடு:- 

ஆஸ்திய லிோவில் உள்ை மாற்றுத் திறனாைிகள் பலர், கடந்த காலங்கைில் தங்ககைச் சமுதாே 

வாழ்விலிருந்து விலக்கப்பட்டவர்கைாக உணர்ந்தார்கள். அவர்களுக்கு அைிக்கப்படுகிற உதவி குறித்துத் 

மதாிவுமசய்வதில் குகறந்த விருப்புாிகமககையேப் மபற்றிருந்தனர். யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் 

திட்டத்தின் வழிோக பங்யகற்பாைர்கள் அவர்களுக்குத் யதகவோன உதவிககையும், அவற்கற எவ்வாறு 

மபறுவது என்பது குறித்தும் அவர்கயை முடிவுமசய்ே இேலும். 

நிோேமான மற்றும் யதகவோன ஊக்குதவி:- 

மாற்றுத்திறன் மதாடர்பான உதவித் மதாகககே யதசிே மாற்றுத்திறன் 

காப்பீட்டுத் திட்டம் மசலுத்தும். யமலும், ஒரு நபர் அகடே விரும்பும் 

குறிக்யகாள்ககையும், கனவுககையும் நிகறயவற்றிக் மகாள்வதற்கும் 

மக்கள் மிகவும் சுதந்தி மாக வாழ்வதற்கும் உதவி புாியும்.  

யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டத்தால் (NDIS) சமுதாே, 

மபாருைாதா  வாழ்க்ககேில் ஒரு நற்கூறு அகமவதற்குத் 

யதகவப்படும் ஆத வுககை பல்லின சமூகத்தினருக்கு வழங்குகிறது. இகவ பின்வருவனவற்கற 

உள்ைடக்கிேதாக இருக்கலாம். 

உறவுககை ஏற்படுத்துதல் மற்றும் மற்றவர்களுடனான பிகணப்கப உண ச் மசய்தல் – குடும்பம் 

மற்றும் நண்பர்களுடன் யசர்ந்து இருத்தல். 

ஓய்வுயந  நடவடிக்கககள் உட்பட சமுதாே மற்றும் சமூக நடவடிக்கககைில் பங்யகற்றல். 

பள்ைிக்குச் மசல்லுதல், படித்தல் மற்றும் பேிற்சி மபறுதல் – மதாழில்துகற சார்ந்த மற்றும் வைர்கல்விக் 

கழகம் (TAFE) அல்லது பல்ககலக்கழகத்தில் பேிலுதல் யபான்றகவ. 

மபாதுவான அன்றாட வாழ்க்ககப் மபாறுப்புகைில் - முடிவுககை எடுத்தல், கட்டணங்ககைச் 

மசலுத்துதல் மற்றும் சிக்கல்ககைத் தீர்வு மசய்தல் யபான்றகவ. 

மதாடர்பாடலில் - மற்றவர்ககைத் மதாடர்புமகாள்ைல் மற்றும் புாிந்துமகாள்ைல் யபான்றகவ. 

இடம்மபேர்வாற்றலில் - உங்கள் வீட்கட மற்றும் சமூகத்கதச் சுற்றி நடமாடுதல் அல்லது இவற்கற 

யமற்மகாள்ை உதவும் கருவிககைப் மபறுதல் யபான்றகவ. 

சுே ப ாமாிப்பு மற்றும் சிறப்பு உடல்நலப் ப ாமாிப்புத் யதகவகள் - குைித்தல், ஆகட அணிதல் மற்றும் 

உணவு உண்ணுதல். 

உணவு தோாித்தல் மற்றும் உங்கள் வீட்கடத் தூய்கமப்படுத்தல் யபான்ற வீட்டு யவகலகள். 



 
 

யவகலவாய்ப்பு – ஒரு யவகலகேக் கண்டுபிடித்தல் அல்லது யவகலேில் மதாடர்தல். 

யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டம் (NDIS)  

நிதிேைிக்காது 

பின்வருவனவற்றிற்கு யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டம் (NDIS) நிதிேைிக்காது:- 

ஒரு நபாின் இேலாகமயுடன் மதாடர்பில்லாதகவ. 

ஒரு நபாின்  அன்றாட வாழ்க்ககத் யதகவக்கு அல்லது மசலவுகளுடன் மதாடர்புள்ைகவ. 

கல்வி, நலவாழ்வு அல்லது வீட்டுவசதி யபான்ற ஏகனே முககமேினால் நிதிேைிக்கப்பட 

யவண்டிேகவ. 

பங்யகற்பாைர்களுக்யகா, மற்றவர்களுக்யகா பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிே வககேில் இருப்பகவ.  

மாற்றுத்திறனுடன் கூடிே குழந்கதகள்:- 

மாற்றுத்திறனுடன் கூடிே குழந்கதக்குத் மதாடக்க நிகலேியலயே 

உதவிகே நீங்கள் மபறுவதற்கு, யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் 

திட்டத்தால் (NDIS) உதவி மபறலாம். இத்மதாடக்க நிகல உதவி, 

உங்களுக்கும், உங்கள் குழந்கதக்கும் ஏற்படும் இேலாகமேின் 

நீண்டகாலத் தாக்கத்கத குகறக்க உதவலாம். இதகன “மதாடக்கநிகல 

நடவடிக்கக” என யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டம் (NDIS) 

அகழக்கிறது. 

மாற்றுத் திறனாைிகளும் அவர்கைின் குடும்பங்களும்:- 

மாற்றுத் திறனாைிககை ஆதாிக்கும் திட்டத்கத NDIS வகுப்பதில் மாற்றுத் திறனாைிகைின் விருப்பங்கள் 

மற்றும் முடிவுகள் உட்பட அவர்கைின் யதகவககை கமேமாகக் மகாண்டிருக்கிறது.  குடும்பங்கைின் பங்கும் 

மிகவும் இன்றிேகமோததாக உள்ைது.  

மாற்றுத் திறனாைிகள், யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் (NDIS) திட்டம் உதவிமசய்ே அவர்களுகடே 

குடும்பத்கதயும் ஏகனே ஆத வாைர்ககையும் அகழக்கலாம். குடும்பத்தினருக்குத் மதாடர்ந்து 

ஆத வைிப்பதற்கான வழிமுகறகள் பற்றி யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீடுத் (NDIS) திட்டமிடுபவர் சிந்தித்து 

மசேல்படுவார். யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டம் (NDIS) அைிக்கும் ஆத வு, ஏகனே மபாறுப்புகள் 

மற்றும் அவர்களுகடே மசாந்த வாழ்க்ககத் திட்டங்கள் உட்பட பங்யகற்பாைர்களுடன், திட்டமிடுதலின் 

யபாது, குடும்பத்தின் பங்ககயும் கருத்தில் மகாள்வார்.  



மதாிவிக்கப்பட்ட முடிவுகள் மதைிவாக எடுப்பதற்கு, மாற்றுத் திறனாைிகளுக்கு அவர்களுகடே குடும்பத்தின் 

ஆத வு யதகவப்படலாம். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கைின், கருத்துகளுக்கும், அனுபவத்திற்கும் 

திட்டமிடுபவர்கள் அதற்கு அவர்கள் மதிப்பைிப்பார்கள். 

மமாழிமபேர்ப்பாைர் யதகவப்பட்டால்:- 

தங்கைின் யகள்விகே சாிோகக் யகட்க உங்களுக்யகார் உக மபேர்ப்பாைர் (Interpreter) 

யதகவப்பட்டால் அல்லது யமலும் தகவல்ககை அறிே விரும்பினால், 131 450 

மதாகலயபசி எண்ணில் மமாழிமபேர்ப்பு மற்றும் உக மபேர்ப்புப் பணித்துகற (TIS) 

அகழத்து யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டத்துடன், 1800 800 110ல் இகணக்கப்பட 

யவண்டும் என்று யகளுங்கள். 

நீங்கள் யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டத்திற்கு 

தகுதியுகடவ ா என்பகத எவ்வாறு அறிந்து மகாள்வது:- 

நீங்கள் யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டத்தால் (NDIS) உதவி மபறத் தகுதி உள்ைவ ா என்பகத 

பார்க்க யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்ட (NDIS) ைவைத்தைத்தில் மதாிந்துமகாள்ைலாம். 

http://www.ndis.gov.au/ndis-access-checklist 

குயீன்ஸ்லாந்தில் யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டத்கத (NDIS) மதாடங்குகிற யபாது, மாற்றுத் 

திறனாைிகைால் “அணுகல் யகாாிக்ககப் படிவத்கதப்” பூர்த்தி மசய்ே இேலும். இப்படிவம் காப்பிட்டுத் 

திட்டத்திலிருந்து ஆத கவப் மபற முடியுமா என்பகத யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டத்தினருக்கு 

(NDIS) தகவல்ககை வழங்கும். இப்படிவத்தில் உங்கள் மாற்றுத்திறன், வேது மற்றும் ஆஸ்திய லிேக் 

குடியுாிகம/வசிப்பிடம் பற்றிே தகவல்ககை வழங்கயவண்டும். படிவத்தின் நகல்கள் மற்றும் யகாாிக்ககக்கு 

ஆத வு வழங்குவதற்கு யவண்டிே தகவல்கள் மற்றும் ஆவணங்கைின் வகக (எ.கா.  மாற்றுத்திறன், 

வசிப்பிடம், வேது யபான்றவற்றிற்கான சான்றுகள்) (பங்யகற்பாைர் பிாிவின் கீழ்) யதசிே மாற்றுத்திறன் 

காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் (NDIS) வகலத்தைத்தில் உள்ைது. 

முன் திட்டமிடல்:- 

மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கககே எப்படி வாழ விரும்புகிறார்கள் மற்றும் இகதச் மசய்ே என்ன உதவி 

அவர்களுக்குத் யதகவ என்பகதப் பற்றி இப்யபாது சிந்திக்க மற்றும் திட்டமிடத் மதாடங்கலாம். மக்கள் 

திட்டமிடல் மசேற்பாட்டிற்கு அவர்கள் ஆேத்தமாக உதவுவதற்கு நி ப்ப யவண்டிே யதசிே மாற்றுத்திறன் 



காப்பீட்டுத் (NDIS) திட்டமிடல் பேிற்சிப் புத்தகம் ஒன்று உள்ைது. இப்பேிற்சி புத்தகத்தின் பி திகள் யதசிே 

மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்ட (NDIS) வகலத்தைத்தில் உள்ைன.  

யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் (NDIS) 

திட்டமிடுபவய ாடு மசேற்படல்:- 

யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டத்துக்குத் (NDIS) தகுதியுகடவர் என்று உங்ககை அறிவிக்கும்யபாது 

நீங்கள் ஒரு திட்டமிடல் விவ ப்யபகழகேப் மபறுவீர்கள். அகவ, திட்டமிடல் விவ ம் மற்றும் மதிப்பீட்டுச் 

மசேல்பாட்டிகன விைக்கும். திட்டமிடல் மற்றும் மதிப்பீட்டுச் மசேல்பாட்டிற்கு முன் நி ப்பப்பட யவண்டிே 

பங்யகற்பாைர் தகவல்கள் அதில் அடங்கும். மக்களுக்கு ஓர் மமாழிமபேர்ப்பாைர் அல்லது 

மமாழிமபேர்க்கப்பட்ட ஆவணங்கள் யபான்ற உதவி யதகவ என்றால், யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் 

திட்டக்குழு (NDIS) உதவ முடியும். இந்தக் கூட்டங்களுக்கு ஆவணங்கள் யதகவ என்றால் அகவ 

மமாழிமபேர்க்கப்பட யவண்டும் எனவும் நீங்கள் யவண்டலாம். 

யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் (NDIS) திட்டமிடுபவக ச் சந்திப்பது, தங்கைின் காப்பீட்டுத் (NDIS) 

திட்டத்கத உருவாக்க. உங்கள் யதகவ, குறிக்யகாள், விருப்பம் மற்றும் நீங்கள் மபறும் ஆத வுககை 

ஆயலாசிக்க யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டம் (NDIS) குழு உதவும். இத்திட்டத்கதப் பற்றி பலமுகற 

கலந்துக ோடயவண்டிே நிகல இருக்கலாம்.  இக்கலந்துக ோடலில் உதவிோக ோ ாவது ஒருவக  நீங்கள் 

கவத்துக்மகாள்ைலாம். பிறகு இத்தகவல்ககைப் பேன்படுத்தி, யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டம் 

(NDIS) தங்கைின் யதகவ, இலக்குககை அகடவதற்கான மிக மபாருத்தமான உதவித் திட்டத்கத 

உருவாக்கும்.  

யமலும் தகவல்களுக்கு www.ndis.gov.au 

ப ொறு ்புத்துற ்பு (Disclaimer) 

இத் தகவல் Amparo Advocacy Inc. ேினால் உருவாக்கப்பட்டது. இதகன மவைிேிட்ட யந த்தில், இது 

சாிோனது என்று உறுதி மசய்ேக்கூடிே வககேில் அகனத்து வககோன கவனத்கதயும் ககோண்ட 

யபாதிலும், இக்ககயேடு ஒரு மபாதுவான பார்கவக்காகக் அைிக்கப்பட்டுள்ையதேன்றி, மசம்கமோக, 

இப்யபாகதேதாக, அல்லது முழுகமோனதாக இல்லாமல் இருக்கலாம். தனிப்பட்ட சூழ்நிகலகள் மதாடர்பாக 

யமலும் ஆயலாசகன மசய்துமகாள்ைப் மபாிதும் பாிந்துக க்கப்படுகிறது.  
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