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Vietnamese - Tiếng Việt 

Việc đăng ký tự nguyện của nhân viên làm việc trong lĩnh vực khuyết tật bắt đầu từ ngày 
1 tháng 7 năm 2021. Mục đích của việc đăng ký này là để cải thiện chất lượng và sự lựa 
chọn về hỗ trợ dành cho người khuyết tật. Đây là một phần của biện pháp tiếp cận 
“không khoan nhượng” của Chính phủ Victoria đối với việc ngược đãi người khuyết tật. 

Tại sao tôi nên chọn một 
nhân viên làm việc trong lĩnh 
vực khuyết tật có đăng ký? 
Những người sử dụng dịch vụ khuyết tật khó có thể an tâm 
về kỹ năng và chuyên môn của nhân viên làm việc trong lĩnh 
vực khuyết tật. Không phải tất cả nhân viên làm việc trong lĩnh 
vực khuyết tật đều được đánh giá về an toàn và năng lực theo 
cùng cách giống nhau. Việc đăng ký sẽ giúp quý vị sử dụng 
tốt hơn các dịch vụ an toàn và chất lượng cao. 

Bất kể họ được tài trợ hay được tuyển dụng như thế nào, 
những nhân viên làm việc trong lĩnh vực khuyết tật có đăng ký 
tại Victoria đều do cơ quan quản lý, Ban Đăng ký Nhân viên 
làm việc trong lĩnh vực khuyết tật của Victoria đánh giá độc 
lập là an toàn, có kỹ năng cao và chuyên nghiệp. 

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, quý vị sẽ có thể nhanh chóng 
và dễ dàng kiểm tra Danh sách Đăng ký Nhân viên làm việc 
trong lĩnh vực khuyết tật tại www.vdwc.vic.gov.au để xem liệu 
một nhân viên có đăng ký hay chưa. 

Các nhân viên cần những gì 
để đăng ký? 
Đạo luật Bảo vệ Dịch vụ Người khuyết tật 2018 (Disability 
Service Safeguards Act 2018) (Đạo luật) yêu cầu người đăng 
ký phải chứng minh rằng họ có kiến thức, kỹ năng và đặc tính 
cần thiết để làm việc an toàn để được Ban Đăng ký nhân viên 
làm việc trong lĩnh vực khuyết tật của Victoria (Hội đồng) đăng 
ký là nhân viên làm việc trong lĩnh vực khuyết tật. 

Hội đồng này cũng sẽ đánh giá sự phù hợp của nhân viên 
cho việc đăng ký bằng cách xem xét: 

• bất kỳ khiếm khuyết trong người nào có thể ảnh hưởng bất
lợi đến năng lực hành nghề an toàn của họ

• tiền sử tội phạm có liên quan
• trình độ tiếng Anh
• các việc hủy bỏ hoặc đình chỉ đăng ký với tư cách là nhân

viên làm việc trong lĩnh vực khuyết tật hoặc nhân viên y tế
• các lệnh ngăn cấm hoặc cấm đoán liên quan đến việc

cung cấp các dịch vụ về y tế hoặc về người khuyết tật hoặc
về chăm sóc trẻ em

• nhân viên đó có đủ tư cách và thích hợp để được đăng 
ký không?

Tôi có thể chọn một nhân 
viên làm việc trong lĩnh vực 
khuyết tật có đăng ký không? 
Quý vị có thể chọn những nhân viên có đăng ký để cung cấp 
các dịch vụ dành cho người khuyết tật. 

Điều này có nghĩa là quý vị có thể chọn nhân viên làm việc 
trong lĩnh vực khuyết tật phù hợp với mình, biết được rằng 
họ có kiến thức, kỹ năng và đặc tính cần thiết để thực hành 
an toàn. 
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Tôi có thể chọn một nhân 
viên làm việc trong lĩnh vực 
khuyết tật có đăng ký nếu 
tôi có kế hoạch NDIS không? 
Có, nhân viên có đăng ký có thể làm việc trong tất cả các loại 
tổ chức, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ NDIS, hoặc họ có 
thể tự hành nghề. 

Việc đăng ký đảm bảo nhân viên làm việc trong lĩnh vực 
khuyết tật của Tiểu bang Victoria được đánh giá là an toàn, 
có kỹ năng và chuyên nghiệp, bất kể nhân viên làm việc trong 
lĩnh vực khuyết tật của quý vị làm việc cho nhà cung cấp dịch 
vụ nào, dịch vụ của họ quảng cáo ở đâu hoặc dịch vụ của họ 
được tài trợ như thế nào. 

Điều này có nghĩa là quý vị có thể chọn một nhân viên làm 
việc trong lĩnh vực khuyết tật có đăng ký thông qua kế hoạch 
NDIS của quý vị. 

Tôi có thể chọn một nhân viên 
làm việc trong lĩnh vực khuyết 
tật không có đăng ký không? 
Quý vị có thể quyết định chọn một nhân viên không có đăng 
ký. Nhân viên làm việc không có đăng ký ở Victoria phải tuân 
thủ theo Quy tắc Ứng xử. Ủy viên Đặc trách Nhân viên Làm việc 
trong Lĩnh vực khuyết tật Tiểu bang Victoria kiểm soát những 
nhân viên làm việc trong lĩnh vực khuyết tật chưa đăng ký. 

Quy tắc Ứng xử Các Biện pháp Bảo vệ Liên quan đến Dịch vụ 
Người khuyết tật được nêu trong Quy định về Các Biện pháp 
Bảo vệ Liên quan đến Dịch vụ Người khuyết tật 2020, là các 
quy tắc được đưa ra theo Đạo luật. 

Tất cả nhân viên làm việc trong lĩnh vực khuyết tật ở Victoria 
phải tuân theo Quy tắc Ứng xử Các Biện pháp Bảo vệ Liên 
quan đến Dịch vụ cho Người khuyết tật và điều này cung cấp 
một tiêu chuẩn để bảo vệ người khuyết tật khỏi bị tổn hại và 
ngược đãi. 

Danh sách Đăng ký Nhân 
viên Làm việc trong Lĩnh 
vực Khuyết tật 
Tất cả những nhân viên làm việc trong lĩnh vực khuyết tật có 
đăng ký sẽ được liệt kê trong danh sách đăng ký công khai 
của những nhân viên làm việc trong lĩnh vực khuyết tật ở 
Victoria, sẽ có tại: www.vdwc.vic.gov.au. 

Quý vị có thể tìm kiếm trong danh sách đăng ký của những 
nhân viên làm việc trong lĩnh vực khuyết tật ở Victoria để tìm 
những nhân viên làm việc trong lĩnh vực khuyết tật có đăng ký 
gần nơi quý vị cư ngụ. 

Trên trang mạng, quý vị cũng có thể tìm thấy danh sách 
những nhân viên làm việc trong lĩnh vực khuyết tật ở Victoria 
đã có lệnh cấm đối với họ. 

Giới thiệu về Ủy ban Đặc trách Nhân viên Làm việc trong Lĩnh vực Khuyết 
tật tại Tiểu bang Victoria 
Ủy ban Đặc trách Nhân viên Làm việc trong Lĩnh vực Khuyết tật Tiểu bang Victoria là một cơ quan độc lập được thành lập 
để bảo vệ người khuyết tật tốt hơn và xây dựng một ngành hỗ trợ người khuyết tật mạnh mẽ hơn, an toàn hơn. Ủy ban chịu 
trách nhiệm về Quy tắc Ứng xử Các Biện pháp Bảo vệ Liên quan đến Dịch vụ Người khuyết tật, thiết lập các kỳ vọng tối thiểu 
đối với tất cả nhân viên ở Victoria trong việc hỗ trợ người khuyết tật, và dịch vụ khiếu nại. Ủy ban có thể chấp nhận các khiếu 
nại và thông báo, có quyền điều tra và cấm những nhân viên gây nguy hiểm cho sự an toàn của mọi người. 
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