MACEDONIAN

Disability Support Pension
Услови
Вие можеби можете да добиете DSP ако исполнувате и немедицински и медицински услови.
Вие ќе ги исполнувате немедицинските услови ако следново сите од следните се однесуваат
на вас:
• вие сте на возраст меѓу 16 години и возраст за пензионирање
• ги задоволувате residence requirements (условите за домување)
• ги задоволувате тестовите за приходи и имоти за вашата ситуација.

Вие ќе ги задоволувате медицинските услови ако имате една од следните присутни состојби:
• вие сте трајно слеп
• ви треба ниво на нега на nursing home (установа за нега)
• имате терминална болест со просечно очекување на живот од помалку од 2 години
• вие имате интелектуална попреченост со коефициент на IQ (интелигенција) помалку од
70
• имате категорија 4 HIV/AIDS
• од Department of Veterans’ Affairs добивате специјална стапка на пензија за попреченост
(целосна и трајна онеспособеност).
Или, вие би можеле да ги исполнувате медицинските услови ако на вас се однесува
следното:
• вашата состојба ќе трае повеќе од 2 години
• вашата состојба е целосно дијагностицирана, лекувана и стабилизирана condition
• вие го задоволувате условот за стапка на попреченост од 20 поени или повеќе според
Impairment Tables (табелата на попреченост)
• вие ги исполнувате условите на Program of Support (Програмата за поддршка), ако таа се
однесува на вас
• вашата состојба ве спречува да работите најмалку 15 часа неделно во следните 2 години.

Поднесување на барање за DSP
Пред да поднесете барање
Можете да го користите нашиот DSP pre-claim guide што е достапен на нашата вебстраница. Тој водич нема да ви покаже дали ќе добиете исплата, но ќе ви помогне да
одлучите дали да поднесете барање.
Ако мислите дека е тоа вистинската исплата за вас, проверете дали имате медицински
докази во поддршка на вашето барање. Исто така може да треба да пополните Program of
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Support (Програма на поддршка) пред да го поднесете барањето. Програмата на поддршка
ќе ви помогне:
• да се подготвите и поднесете барање за работа
• work experience (работно искуство) и/или обука
• справување со повреди.

Кога поднесувате барање
Мора да нѝ дадете медицински докази.
Тие докази ќе ги користиме за да процениме дали ги исполнувате условите за DSP. Може да
треба да дојдете на процени.
Кога сте спремни да поднесете барање, најбрз начин за поднесување на барање е преку
online (интернет).
Ако веќе имате Centrelink Customer Reference Number (CRN), може да го поднесете
барањето преку интернет до Centrelink преку вашата myGov сметка.
Ако немате CRN, одете на my.gov.au за да го добиете.
Не треба да доаѓате во услужен центар.
Ако имате лице номинирано за кореспонденција, тоа може да го поднесе барањето преку
интернет. Ако немате лице номинирано за кореспонденција, а сакате да имате такво лице,
мора самите да го организирате тоа.

Кога го разгледуваме вашето барање
Job Capacity Assessment
Како дел од процесот на одлучување за вашето барање, ќе треба да присуствувате на Job
Capacity Assessment (JCA). На JCA ќе се направи процена на влијанието на вашата
медицинска состојба и попреченост во однос на вашата работна способност и дали би
имале корист од помош за вработување.
Оваа процена не се плаќа.

Disability Medical Assessment
По вашето JCA, може да ве упатиме на Disability Medical Assessment (DMA).
DMA нѝ помага да одлучиме дали ги исполнувате медицинските услови за DSP.
Еден доктор ангажиран од државата ќе ја направи вашата DMA. Тој доктор нема да биде
вашиот вообичаен доктор, иако може да го контактира вашиот доктор ако му требаат повеќе
информации. Докторите ангажирани од државата се квалификувани и обучени за
извршување на овие процени.
Оваа процена не се плаќа.

Резултат на вашето барање за DSP
Ние ќе ви јавиме дали вашето барање е прифатено. Ако ги исполнувате условите за DSP, ќе
ви речеме кога ќе почнат вашите исплати и колку ќе ви биде платено.
DSP не може да добие секој со попреченост или медицинска состојба. Ако не можете да
добиете DSP, можеби би можеле да добиете други исплати.
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Повеќе информации
Може да одберете едно од следните:
• одете на servicesaustralia.gov.au/yourlanguage каде може да читате, слушате или
гледате
•

информации на други јазици

• јавете се на 131 202 за да разговарате со нас на вашиот јазик
• посетете центар за услуги.

Откажување од одговорност
Намена на информациите содржани во оваа публикација е да послужат само како упатство
за исплати и услуги. Вашата одговорност е да одлучите дали сакате да побарате некоја
исплата и да поднесете барање имајќи ги предвид вашите конкретни околности.
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Disability Support Pension
Eligibility
You may be able to get DSP if you meet both non-medical and medical rules.
You will meet the non-medical rules if all the following apply and you:
• are between 16 years of age and age pension age
• meet the residence requirements
• meet the income and assets tests for your situation.

You will meet the medical rules if you have one of the following manifest conditions:
• you are permanently blind
• you need nursing home level care
• you have a terminal illness with average life expectancy of less than 2 years
• you have an intellectual disability with an IQ of less than 70
• you have category 4 HIV/AIDS
• you get a Department of Veterans’ Affairs special rate disability pension (totally and
permanently incapacitated).
Alternatively, you may also meet the medical rules if all of the following apply:
• your condition will last more than 2 years
• your condition is fully diagnosed, treated and stabilised
• you meet the impairment rating requirement of 20 points or more under the Impairment Tables
• you meet Program of Support rules, if these apply to you
• your condition will stop you working at least 15 hours a week in the next 2 years.

Claiming DSP
Before you claim
You can use our DSP pre-claim guide available on our website. It will not tell you if you can get the
payment, but it will help you decide whether to claim.
If you think it is the right payment for you, make sure you have medical evidence to support your
claim. You may also need to complete a Program of Support before you claim. A Program of
Support will help you with:
• preparing for and applying for jobs
• work experience and/or training
• injury management.
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When you claim
You must give us medical evidence.
We will use this evidence to assess your eligibility for DSP. You may need to attend assessments.
When you are ready to submit a claim, the quickest way to claim is online.
If you already have a Centrelink Customer Reference Number (CRN), you can claim online with
Centrelink through your myGov account.
If you do not have a CRN, go to my.gov.au to get one.
You do not need to visit a service centre.
If you have a correspondence nominee, they can claim for you online. If you do not have a
correspondence nominee, and you want one, you must set this up.

When we assess your claim
Job Capacity Assessment
As part of your claim process, you will need to attend a Job Capacity Assessment (JCA). A JCA
will assess the impact of your medical conditions and disabilities on your ability to work and
whether you would benefit from employment assistance.
There is no cost for this assessment.

Disability Medical Assessment
Following your JCA, we may refer you to a Disability Medical Assessment (DMA).
A DMA helps us to decide your medical eligibility for DSP.
A Government-contracted doctor will conduct your DMA. This doctor will not be your usual doctor,
though they may contact your doctor if they need more information. All Government-contracted
doctors are qualified and trained to do these assessments.
There is no cost for this assessment.

Outcome of your DSP claim
We will let you know if your claim is successful. If you are eligible for DSP, we will tell you when
your payment will start and how much you will get paid.
Not everyone with disability or a medical condition can get DSP. If you cannot get it you may be
able to get other payments.

More information
You can choose any of the following:
• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
• information in other languages
• call 131 202 to speak to us in your language
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• visit a service centre.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It’s your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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