MACEDONIAN

Disability Support Pension
Инвалидска пензија (Disability Support Pension – DSP) им обезбедува финансиска поддршка
на луѓето што имаат некоја телесна, умствена или душевна состојба која ги спречува да
работат, или на луѓето што се трајно слепи.
Кои услови треба да се исполнуваат за добивање на Disability Support Pension
Може да ги исполнувате условите за пензијата DSP ако:
 сте на возраст меѓу 16 години и возраст за старосна пензија (age pension)
 ги исполнувате барањата за жителство
 ги задоволувате условите од проверките на приходот и имотот што важат за вашата
ситуација, и
 сте трајно слепи, или
 сте биле оценети дека имате телесна, умствена или душевна онеспособеност, и
 поради вашата онеспособеност, во текот на следните две години не сте способни да
работите, или да бидете повторно обучени да работите 15 или повеќе часа неделно за
плата што е еднаква на или поголема од соодветната најниска плата, и
 сте биле активен учесник или сте завршиле Програма за поддршка (Program of
Support) ако тоа било потребно.
Како да поднесете барање за Disability Support Pension
Кога ќе поднесете барање, од вас ќе побараат да доставите медицински докази. Нам може ќе
ни треба копија од вашите документи, а оригиналните документи ќе ви ги вратиме.
Тие документи ќе ги користиме за постапката за ваше оценување за да утврдиме дали ги
исполнувате условите да добивате исплата. Може ќе треба да присуствувате на оценувањата.
Откако ќе ги поднесете сите ваши барања и придружна документација и откако ќе биде
завршено со вашите оценувања, ќе ве известиме дали вашето барање било успешно. Ако ги
исполнувате условите да добивате DSP, ќе ви кажеме кога ќе почнат вашите исплати и колку
ќе ви се исплаќа.
Job Capacity Assessment
За постапката за разгледување на вашето барање, ќе треба да присуствувате на Оценување на
работната способност (Job Capacity Assessment – JCA). Со JCA ќе се утврди како вашата
здравствена состојба и онеспособености влијаат врз вашата работна способност и дали ќе ви
користи ако добиете помош за вработување.
Ова оценување нема да ве чини ништо.
Disability Medical Assessment
По вашето JCA, може да бидете упатени на Медицинско оценување на онеспособеноста
(Disability Medical Assessment – DMA).
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DMA ни помага да ги оцениме вашите медицински состојби за да утврдиме дали медицински
ги исполнувате условите да добивате DSP.
Вашето DMA ќе го изврши лекар што има склучено договор со државата. Тоа нема да биде
вашиот вообичаен лекар, иако тој може ќе се јави кај вашиот лекар ако му требаат повеќе
информации. Сите лекари што имаат склучено договор со државата се квалификувани и
обучени да ги вршат овие оценувања.
Тој лекар ќе ни достави извештај што ќе ни послужи за да ни помогне да донесеме одлука во
врска со вашето барање да добивате DSP.
Ова оценување нема да ве чини ништо.
Повеќе информации
За повеќе информации:




појдете на humanservices.gov.au/Macedonian каде што можете да прочитате,
слушнете или гледате информации на други јазици
јавете се на 131 202 за да зборувате со нас на македонски јазик, или
посетете центар за услуга на клиентите.

*Телефонскиот повик се наплаќа. Повиците од мобилни телефони може да бидат наплатени
по повисока тарифа.
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DISABILITY SUPPORT PENSION
Department of Human Services

ENGLISH

Disability Support Pension
Disability Support Pension (DSP) provides financial support for people who have a physical,
intellectual or psychiatric condition that stops them from working, or who are permanently blind.
Eligibility for Disability Support Pension
You may be eligible for DSP if you:
 are between 16 years of age and age pension age
 meet the residence requirements
 meet the income and assets tests for your situation, and
 are permanently blind, or
 are assessed as having a physical, intellectual or psychiatric impairment, and
 are unable to work, or be retrained for work, for 15 hours or more per week at or above the
relevant minimum wage within the next two years because of your impairment, and
 have actively participated in, or completed, a Program of Support if required.
Claiming Disability Support Pension
When you claim you will be required to provide medical evidence. We may need to copy your
documents and return the originals to you.
We will use these documents as part of the assessment process to determine your eligibility for
payment. You may need to attend assessments.
Once you have submitted all your claims and supporting documentation and completed your
assessments, 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.
Job Capacity Assessment
As part of your claim process, you will need to attend a Job Capacity Assessment (JCA). A JCA
will determine 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, you may be referred to a Disability Medical Assessment (DMA).
A DMA helps us assess your medical conditions in order to determine your medical eligibility for
DSP.
Your DMA will be conducted by a government contracted doctor. 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 carry out these assessments.
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They will provide us with a report that we will use to help us make a decision on your DSP claim.
There is no cost for this assessment.
More information
For more information:




go to humanservices.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, or
visit a service centre.

*Call charges apply. Calls from mobile phones may be charged at a higher rate.
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