
 

Do Chương trình Điều hợp viên Đặc trách Người khuyết tật Toàn quốc Western Sydney soạn thảo – tháng 8 năm 
2012 (phiên bản 2) 

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc với chúng tôi qua số +61 2 9678 7378 hay ndco@westernsydney.edu.au 
www.westernsydney.edu.au/ndco 

Bạn có được trợ giúp hoặc 
hưởng đặc quyền khi thi ở trường 

và tự hỏi làm thế nào để bạn sẽ 
nhận được những điều đó ở 

trường Đại học hoặc ở TAFE? 
Hoặc làm thế nào để bạn được 
hưởng những sửa đổi để thích 

nghi tại nơi làm việc? 

 
 

 
         

 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  lo lắng rối loạn viêm khớp   hen suyễn   Asperger   rối  loạn thiếu tập trung   lưỡng 
cực   ung thư   bại não   hội chứng mệt mỏi mạn tính   bệnh Crohn   xơ nang    t rầm 
cảm   bệnh t iểu đường   chứng đọc  khó   chứng viết khó    động kinh   suy giảm  thính 
lực    khuyết tật về học tập   khuyết tật  về di chuyển    bệnh đa xơ cứng   tâm thần phân 

l iệt    nhạy cảm scotopic    tật nứt đốt sống    suy giảm thị lực  

Bạn phải gắng sức rất nhiều ở trường vì bị khuyết tật hoặc tình trạng sức khỏe?  
Nếu vậy, bạn cũng có thể cần thích nghi sau giờ học. Có khi bạn không nghĩ rằng mình bị 

"khuyết tật" nhưng theo Đạo Luật Phân biệt Đối xử Người khuyết tật, từ ngữ này được định 
nghĩa bao quát hơn và bao gồm chứng đọc khó, bệnh tật và bệnh tâm thần. 

 

Tại TAFE 
• Nói chuyện kín đáo với Giáo viên Tham vấn Người Khuyết tật (Disability Teacher Consultant): 

www.tafensw.edu.au/services/disability 

Tại Đại học  
• Cố vấn Người Khuyết tật (Disability Adviser) luôn sẵn sàng nói chuyện kín đáo với sinh 

viên tương lai: www.adcet.edu.au/students-with-disability/current-students/disability-
services-university/   

• Xin xemtrang mạng Get Ready for Study and Work (Chuẩn bị Sẵn sàng để Đi Học và Đi 
Làm): www.westernsydney.edu.au/ndco/getready 

Tại Nơi Làm Việc  
• Bạn có thể được hưởng điều kiện giúp mình thích nghi tại nơi làm việc như giờ làm việc 

linh động hay được sử dụng thiết bị: www.jobaccess.gov.au 
• Trong 6 tháng cuối Lớp 12, bạn có thể đăng bạ với dịch vụ nhân dụng dành cho người 

khuyết tật (Disability Employment Service - DES). Xin liên lạc với nơi cung cấp DES để hỏi 
xem bạn có hội đủ điều kiện hay không: https://jobsearch.gov.au/ServiceProviders/Search  

Muốn biết thêm thông tin: 
• Trong khi đang đi học, bạn có thể nhờ Nhân viên Tư vấn Học đường (School Counsellor), 

Giáo viên Đặc trách Chuyển tiếp (Transition Teacher) và Cố vấn Ngành nghề (Career 
Adviser) giúp đỡ: xin hỏi họ thật nhiều câu hỏi xem nhà trường chăm lo cho học sinh như 
thế nào sau giờ học. 

• Get Ready for Study and Work (Chuẩn bi Sẵn sàng để Đi học và Đi làm): 
www.westernsydney.edu.au/ndco 

 

Muốn biết thêm thông tin, hãy nói chuyện với Điều hợp viên Đặc trách Người Khuyết tật Toàn quốc 
trong vùng bạn cư ngụ (NDCO). 

Chương trình NDCO là chương trình do Chính phủ tài trợ trên toàn nước Úc nhằm trợ giúp người 
khuyết tật đi học, huấn luyện sau trung học và sau đó đi làm. 

Muốn tìm NDCO trong vùng bạn cư ngụ, xin vào trang mạng: www.education.gov.au/ndcoprogramme  
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