
Chương trình Kiếng Mắt của Tiểu bang NSW và những đòi hỏi về tư cách 
hội đủ điều kiện 

Chương trình Kiếng Mắt của Tiểu bang NSW là gì? 

Chương trình Kiếng Mắt của Tiểu bang NSW (Chương trình) giúp đỡ về tài chính cho những người bị 
thiệt thòi trong Tiểu bang NSW, bằng cách cung cấp miễn phí kiếng mắt và các thiết bị thị giác để cải 
thiện thị lực và tránh tình trạng suy giảm có thể ngăn ngừa được của sức khỏe của mắt. 

Chương trình cung cấp tài trợ cho các chuyên viên nhãn khoa và chuyên viên chế mắt kiếng theo 
toa, tham gia chương trình này, để cung cấp miễn phí kiếng mắt và các thiết bị thị giác khác cho 
những thân chủ hội đủ điều kiện. 

Chương trình do chính phủ Tiểu bang NSW tài trợ và được Vision Australia thực hiện. 

Chương trình cung cấp những gì? 

Nếu đáp ứng các tiêu chí hội đủ điều kiện của Chương trình, thì trong bất kỳ thời gian hai năm nào, 
quý vị đều có quyền nhận được: 

 Một đôi kiếng mắt một tròng; hoặc

 Một đôi kiếng mắt hai tròng.

Nếu có các bệnh trạng cụ thể, quý vị có thể có quyền có các vật phẩm khác, bao gồm kiếng áp tròng, 
mắt kiếng được nhuộm màu hay các trợ cụ cho thị lực thấp. 

Các đồ này được cung cấp miễn phí qua Chương trình. Quý vị có thể chọn trả một khoản phí bổ 
sung cho những những vật phẩm không có qua Chương trình (như mắt kiếng đa tròng hay mắt kiếng 
đa tròng không có đường ráp nối và gọng kiếng không tiêu chuẩn). 

Ai hội đủ điều kiện để tiếp cận Chương trình? 

Chương trình sẵn có cho những người đáp ứng tất cả các tiêu chí hội đủ điều kiện sau đây: 

Tình trạng 
cư trú 

Là cư dân Úc sống vĩnh viễn trong Tiểu bang NSW 

Tài sản Tổng tài sản có trị giá dưới $500 (nếu là độc thân) 
HOẶC 
Tổng tài sản trị gia đình có trị giá dưới $1.000 (nếu là trong một cặp hay là 
cha mẹ đơn chiếc) 

Lợi tức Nhận được trợ cấp, phúc lợi hay phụ cấp Liên bang đầy đủ (không phải là 
mức giảm) VÀ không nhận lợi tức bổ sung nào (ngoài trợ cấp của 
Centrelink) 
HOẶC 
Là người có lợi tức thấp với lợi tức thuần không lớn hơn phụ cấp Newstart 
đầy đủ (nếu là dưới tuổi hưu) hay trợ cấp cao niên đầy đủ (nếu là trên tuổi 
hưu) 

Các 
chương 
trình khác 

Không hội đủ điều kiện để nhận được các thiết bị thị giác miễn phí theo 
chương trình khác (như Department of Veterans’ Affairs) 

Thời hạn Đã không nhận được kiếng mắt hay các thiết bị thị giác khác theo Chương 
trình, trong hai năm qua. 
(Các điều kiện đặc biệt tồn tại nếu đã có sự thay đổi đáng kể trong toa 
kiếng mắt trong vòng hai năm) 

Xin lưu ý là trẻ còn phụ thuộc (dưới 18 tuổi) cũng hội đủ điều kiện để tiếp cận Chương trình nếu cha, 
mẹ/(những) người giám hộ của trẻ đáp ứng các tiêu chí hội đủ điều kiện. 
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Quá trình nộp đơn hoạt động thế nào? 

Trước khi nộp đơn xin theo Chương trình, quý vị phải là gần đây đã có cuộc khám mắt và có toa 
kiếng mắt không cũ quá 3 tháng. Hầu hết những người cung cấp dịch vụ, tham gia Chương trình,  
là các chuyên viên nhãn khoa, những người có thể tiến hành cuộc khám mắt của quý vị. Trang mạng 
của Vision Australia (www.visionaustralia.org/spectacles) liệt kê tất cả những người cung cấp dịch vụ, 
tham gia Chương trình, trong toàn Tiểu bang NSW. 

Đơn xin được điền bởi chuyên viên nhãn khoa hay chuyên viên chế mắt kiếng theo toa của quý vị. 
Quý vị sẽ nhận được một cuộc thẩm định ngay tức thì về tư cách hội đủ điều kiện của quý vị,  
dựa trên các thông tin quý vị cung cấp. Nếu Vision Australia xác nhận là quý vị hội đủ điều kiện,  
thì chuyên viên nhãn khoa hay chuyên viên chế mắt kiếng theo toa của quý vị sẽ đặt mua kiếng  
mắt hay thiết bị thị giác của quý vị và cho quý vị biết khi nào nó sẵn sàng để quý vị tới lấy. 

Tôi cần cung cấp những thông tin nào để làm đơn xin? 

Thông tin cá nhân 

Để làm đơn xin nhận được Chương trình, chuyên viên nhãn khoa hay chuyên viên chế mắt kiếng  
của quý vị sẽ yêu cầu quý vị cung cấp các chi tiết cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh,  
phái tính, tình trạng hôn nhân, số Medicare, loại Trợ cấp và số chiết giảm của quý vị. 

Centrelink Income Statement (Báo cáo Lợi tức của Centrelink) 

Nếu nhận một loại phúc lợi nào đó của Centrelink, thì quý vị phải cung cấp một Centrelink Income 
Statement không cũ quá 3 tháng. Báo cáo Lợi tức của Centrelink cung cấp chi tiết về lợi tức và tài 
sản của quý vị. Có thể yêu cầu Báo cáo Lợi tức của Centrelink bằng cách ghé đến một văn phòng 
của Centrelink, sử dụng tài khoản trực tuyến Centrelink của quý vị hoặc qua điện thoại, xin gọi số  
136 240. 

Những người có lợi tức thấp 

Nếu là người có lợi tức thấp, quý vị phải cung cấp giấy báo trả lương để xác nhận lợi tức của quý vị 
và một báo cáo ngân hàng để xác nhận tài sản của quý vị. Cả hai giấy tờ này phải là không cũ quá  
3 tháng. 

Ưng thuận và cam đoan 

Khi làm đơn xin, chuyên viên nhãn khoa hay chuyên viên chế mắt kiếng của quý vị sẽ cung cấp cho 
quý vị các điều khoản và điều kiện để tham gia Chương trình. Tài liệu này sẽ giải thích các điều  
kiện về quyền riêng tư để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị cũng như các hành động nào mà 
Vision Australia hay chính phủ Tiểu bang NSW có thể thực hiện để xác minh thông tin được cung  
cấp trong đơn xin của quý vị. 

Quý vị cũng sẽ được yêu cầu cung cấp ưng thuận bằng lời về các điều khoản và điều kiện của 
Chương trình và lời cam đoan là các thông tin quý vị đã cung cấp là sự thật và là đúng. 

Tôi có thể có thông tin thêm ở đâu? 

Để biết thêm thông tin về Chương trình Kiếng Mắt của Tiểu bang NSW, xin truy cập trang mạng  
của Vision Australia tại địa chỉ www.visionaustralia.org/spectacles 

Hoặc liên lạc Vision Australia ở số: 
Điện thoại: 1300 84 74 66 
Thư điện tử: info@visionaustralia.org 
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