
 

Binuo ng Western Sydney National Disability Coordination Officer Programme – Agosto 2012 (bersyon 2) 
Para sa karagdagang impormasyon, pakitawag sa amin sa +61 2 9678 7378 o ndco@westernsydney.edu.au 

www.westernsydney.edu.au/ndco 

 

Nakakakuha ka ba ng suporta 
o probisyon sa pagsusulit sa 

paaralan at iniisip kung paano 
mo makukuha ang mga ito sa 
Unibersidad o sa TAFE?  O 

kung paano ka makakakuha ng 
mga pagpapanibago sa 

trabaho? 

 
 

 
                                                             
 

                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mga anxiety d isorder  arthr i t is  asthma asperger 's at tent ion def ic i t  d isorder  
bipolar  cancer  cerebral palsy  chronic fat igue syndrome c rohn ’s d isease  cyst ic 
f ibros is depression diabetes dys lex ia dysgraphia epi lepsy problema sa pandin ig  
 learning d isabi l i ty  problema sa pagk i los  mult ip le sc leros is  schizophrenia  

scotopic sens it iv i ty  spina b if ida  problema sa paningin 
  

Kailangan mo bang higit na magsumikap sa paaralan dahil sa iyong kapansanan o medikal na kundisyon?   
 

Kung gayon, maaaring kailanganin mo rin ng mga pagpapanibagopagkatapos ng pag-aaral. Maaaring hindi mo 
iniisip na may ‘kapansanan’ ka, ngunit malawak ang kahulugan nito sa ilalim ng Disability Discrimination Act at 

kabilang ang dyslexia, mga medikal na kundisyon, at mga karamdaman sa pag-iisip. 
 

Sa TAFE 
• Makipag-usap nang kumpidensyal sa isang Disability Teacher Consultant:  

www.tafensw.edu.au/services/disability 
 

Sa Unibersidad  
• May makukujhang mga Disability Adviser para sa mga kumpidensyal na mga 

appointment sa mga magiging estudyante: www.adcet.edu.au/students-with-
disability/current-students/disability-services-university/   

• Tingnan ang website ng Get Ready for Uni: www.westernsydney.edu.au/ndco/getready 
 

Sa Trabaho 
• Maaari kang maging karapat-dapat sa mga pagpapanibagosa pinagtatrabahuhan gaya 

ng binagong mga oras o kagamitan: www.jobaccess.gov.au 
• Sa nakaraang 6 na buwan nang nasa Yr 12, maaaring makapagparehistro ka sa 

Serbisyo sa Pagkakaroon ng Trabaho para sa may Kapansanan [Disability Employment 
Service (DES)] Makipag-ugnyan sa isang tagadulot ng DES upang  suriin ang iyong 
pagiging karapat-dapat: http://jobsearch.gov.au/ServiceProviders/Search 

 Para sa karagdagang impormasyon: 
• Habang nasa paaralan ka, maaaring makakuha ng tulong mula sa mga Tagapayo sa 

Paaralan(School Counsellor) Guro sa Paglipat (Transition Teacher) at Tagapayo sa 
karera (Career Adviser): tanungin sila nang maraming bagay tungkol sa kung ano ang 
makukuha pagkatapos ng pag-aaral. 

• Maghanda para sa Pag-aaral o Trabaho: www.westernsydney.edu.au/ndco 
 

 

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-usap sa iyong lokal na National Disability Coordination 
Officer (NDCO).  Ang programa ng NDCO ay isang programa sa buong Australia na pinondohan ng 
Gobyerno na tumutulong sa mga taong may kapansanan sa pagtatapos ng mataas na paaralan ay 

sumulong sa pagsasanay at edukasyon, at pagkatapos ay pagkakaroon ng trabaho.  
Upang mahanap ang iyong lokal na NDCO:  www.education.gov.au/ndcoprogramme  
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