
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਨੰੂ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਬਿਬਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ 
ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਜ਼ਿੀ ਤੋਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ :

•   ਉਮਰ 7 ਅਤੇ 65 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ 
•   ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਜਾਂ ਵਨਿਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ 
•   ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਅਪੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਗਦਾ ਹੈ ਬਕ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਦਾ ਫੈਸਿਾ ਗਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•    ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਿੇਖਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,  
ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ (3 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•   ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਓ – ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਨਿੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪਾਓ (3 ਮਹੀਵਨਆਂ ਬਾਅਦ)।

ਐੱਨ ਡੀ ਆਈ ਐੱਸ 
ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ?

ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੰਗਤਾ ਬਾਰੇ 
ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੰਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਿਨ ਦੇ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸ ਵਕਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਦੱਤੇ ਹਨ ?
ਚੱਿਣਾ –ਬਿਰਨਾ – ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਵਮਯੁਵਨਟੀ ਵਿਚ ਵਕਿੇਂ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਉਂਦੇ ਹੋ 
ਸੰਚਾਰ – ਬੋਲ ਕੇ, ਵਲਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਵਿਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਦੂਵਜਆਂ ਨੰੂ ਸਮਿਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ  
ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ। 
ਸਿਾਬਜਕ ਗੱਿਿਾਤ – ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ, ਕਵਮਯੁਵਨਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਜਜ਼ਬਾਤ /ਸੋਚਾਂ 
ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ।
ਬਸੱਖਣਾ – ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਿਣਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸੱਖਣਾ, ਅਵਭਆਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਹੁਨਰਾਂ  
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ।
ਸਵੈ-ਸੰਭਾਿ – ਨਹਾਉਣਾ, ਕਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ, ਪਖਾਨਾ ਜਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ। 
ਸਵੈ-ਪ੍ਿੰਧਨ – ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਵਜੱਠਣਾ। 

ਪਬਹਿਾ ਕਦਿ: ਦੇਖੋ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੰਗਤਾ / ਬਡਸਬਿਿਟੀ ਿਾਰੇ ਬਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

1. ਦੇਖੋ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਰੇ ਬਕਹੜੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

2. ਗੱਿ ਕਰੋ। 
ਕੋਈ ਬਵਅਕਤੀ ਜੋ 

ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਨੰੂ ਨਵੀਂ ਜਾਂ 
ਵਧੇਰੇ ਬਵਸਬਤ੍ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਜਿ੍ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਕੰਿ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਿ 

ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿੋਿੋ/ ਸਪੀਕ-ਅਪ 
ਵਕਾਿਤੀ ਗਾਈਡ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਿਸਬਿਆਂ ਨੰੂ ਸੁਿਝਾਉਣਾ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਿ ਤੋ 

ਵਧੀਆ ਵਕੀਿ ਹੋਣਾ

ਇਸ ਨੂੰ ਕਦਿ ਦਰ ਕਦਿ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
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•  ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਐਕਸਸੈ ਬੇਨਤੀ (ਐਪਲੀਕਸੇਨ) ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਮੜੁ ਜਾਓ। ਇਹ ਵਕਤਾਬਚਾ/ 
ਬੂਕਲੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਤੱਰ ਕਰਨ ਵਿਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  •  NDIS Patient Information Booklet 
  • NDIS General Practice Toolkit
  • www.qdn.org.au (ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ)

•  ਵਕਸ ੇਿਕੀਲ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈਟਿਰਕ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰ,ੋ ਜਾ ਂਇਹ ਸਿੇਾਿਾ ਂਮਦਦ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
  •  ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਕਾਲਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਐਡਿੋਕੇਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਣੀ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਦਆ ਹਨ, ਇਹ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿੀ ਹਨ। ਦੇਖੋ  
www.qld.gov.au/disability/legal-and-rights/advocacy ਸਸੰਥਾਿਾ ਂਦੀ ਸਚੂੀ ਲਈ।

  •  ਅਪਾਹਜਤਾ ਨੈਟਿਰਕ ਿਾਲੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡਰ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਪਹੁੰਚ 
ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਯੂਡੀਐਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 1300 363 783. ਈ-ਮਲੇ 
targetedoutreach@qdn.org.au. ਿੈਬਸਾਈਟ:www.qdn.org.au 

  •  ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗੌਰਵਮੰਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਫਰਲ ਟੀਮ (ਏਆਰਟੀ), ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਲਈ ਵਬਨੈ  
ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਆਰਟੀ ਨੰੂ ਇਸ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  
1800 569 040. ਈ-ਮੇਲ ARTEnquiries@communities.qld.gov.au. 
ਿੈਬਸਾਈਟ: www.qld.gov.au/disabilityoutreach

  •  ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸੈਸ ਵਰਕਿੈਸਟ ਲਈ ਹਰ ਵਕਸਮ  
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ। 

  •  ਇਹ ਸਵੁਨਸਵਚਤ ਕਰ ੋਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਲੋ ਰਖੱ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਨੂ ੰਵਦੰਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਨੂ ੰਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਸ ੇਿੀ ਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ 
ਡਾਇਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖੋੱ। ਜੇ ਅਗੰ੍ਰਜੇ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਐਨਡੀਆਈਐਸ ਨੂ ੰਵਕਸ ੇਯੋਗ 
ਦੁਭਾਸੀਏ ਲਈ ਪੁਛੋੱ ਤਾਵਂਕ ਉਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਵਕਸ ੇਿੀ ਤਰਾ੍ ਂਦੀ ਗਲੱਬਾਤ ਵਿਚੱ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕ।ੇ

  •  ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸਿੂਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਿੈਸਿੇ ਦੀ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿੀਬਖਆ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। www.ndis.gov.au

ਕਦਿ ਦੋ:  ਬਕਸੇ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰੋ ਜੋ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਨੰੂ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬਵਸਬਤ੍ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜਿ੍ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਕੰਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਿ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  •  ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾ ਂਬਾਰ ੇਸਚੋੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾ ਂਹੀ ਕੁਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ 
ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਕੀ ਤੁਹਾਨੂ ੰਿੱਖਰ ੇਖੇਤਰਾ ਂਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ? 

  •  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ, ਆਿਾਜਾਈ/ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ?

  •  ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਵਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਇਸ ਗਾਈਡ ਨੰੂ ਆਸਟਰੇਿੀਆਈ  
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਾਬਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਵਭਾਗ 
ਦੁਆਰਾ ਿੰਡ ਬਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਓ  

WWW.DSS.GOV.AU  
ਦੇ ਿਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਏਡੀਏ ਆਸਟਰੇਿੀਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ 
ਰਵਾਇਤੀ ਰਖਵਾਬਿਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰਦਾ  
ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਿਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬਪਛਿਾ ਅਤੇ ਿੌਜੂਦਾ/ਵਰਤਿਾਨ 

ਦੁਭਾਸੀਏ ਦਾ ਿੋਨ ਨੰਿਰ:: 131 450 

ਸੰਪਰਕ 
ਏ ਡੀ ਏ ਆਸਟਰੇਿੀਆ

ਿੁਿਤ ਕਾਿ: 1800 818 338 
(07) 3637 6000

www.adaaustralia.com.au 

info@adaaustralia.com.au

ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਾਈਡ ਿਈ ਿੋਿੋ।
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ਅਗਿੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਆਈਐਸ 
'ਤੇ ਵਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ feedback@ndis.gov.au 

ਜੇ ਐਨ ਡੀ ਆਈ ਐਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਿੀ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਪ੍ਿੰਧਕੀ ਅਪੀਿ ਬਟ੍ਬਿਯੂਨਿ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਿਕਾਲਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਹਨ ਜੋ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਦੇਖੋ https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/disability/ndap/ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ 
ਲੱਭਣ ਲਈ।
ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਲਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੰਪਰਕ 1300 65 11 88. ਿੈਬਸਾਈਟ: www.legalaid.qld.gov.au


