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Quý vị có một khuyết tật về thính
giác hay nói không?
Hãy gọi chúng tôi qua Dịch Vụ Tiếp
Âm Toàn Quốc qua số 133 677
Cần thông dịch viên?
Hãy gọi Dịch vụ Thông Dịch Điện
Thoại qua số 131 450

Newcastle

Thư
2A Platt St
Waratah NSW 2298
Email
newcastle@mdaa.org.au
Địa chỉ
2A Platt St
Waratah NSW 2298
Trụ sở chính của MDAA
PO Box 884
Granville NSW 2142
Điện thoại: 02 9891 6400
Cú gọi miễn phí: 1800 629 072

www.mdaa.org.au

Bênh Vực Cá Nhân
Cho mọi thắc mắc gọi số

1800 629 072

Giới thiệu về MDAA Newcastle
MDAA Newcastle nhằm phát huy, bảo vệ và bảo
đảm quyền lợi và những gì quan trọng cho người
khuyết tật và gia đình và người chăm sóc họ.
MDAA Newcastle phục vụ vùng Hunter Region
Tầm nhìn xa của chúng tôi là một xã hội mà mọi
người đều cảm thấy được tiếp nhận, bao gồm và
hỗ trợ, bất kể nguồn gốc hay sự khuyết tật.

Bênh Vực Cá Nhân là gì?
Bênh vực cá nhân có nghĩa là hỗ trợ quý vị để lên
tiếng cho quyền lợi của quý vị.
Chúng tôi hỗ trợ những người khuyết tật với sự chú
trọng đặc biệt vào những người thuộc nguồn gốc
văn hóa và ngôn ngữ đa dạng (CALD)/không nói
tiếng Anh (NESB).
Điều nầy bao gồm các vấn đề liên quan đến nhà
cửa, di trú, dịch vụ y tế, an sinh xã hội, trường học,
việc làm, các dịch vụ khuyết tật hoặc cảnh sát.
Dịch vụ Bênh Vực Cá Nhân của MDAA có thể hỗ
trợ quý vị hiểu về quyền lợi của mình, để quý vị có
thể tự đưa ra các quyết định và có được những thứ
mình cần.

Điều gì xảy ra khi tôi liên lạc
MDAA Inc.?
Khi quý vị liên lạc MDAA Newcastle một Nhân Viên
Bênh Vực Cá Nhân sẽ nói chuyện với quý vị về vấn
đề của quý vị và sự hỗ trợ cần thiết.
Việc nầy sẽ giúp Nhân Viên Bênh Vực Cá Nhân hiểu
được vấn đề của quý vị là gì và nếu sự bênh vực
sẽ giúp giải quyết được vấn đề hay không. Nếu cần
thông dịch viên Nhân Viên Bênh Vực Cá Nhân sẽ sắp
xếp thông dịch trên điện thoại.

Nhân Viên Bênh Vực Cá Nhân
có thể làm gì để hỗ trợ tôi?

Văn phòng MDAA Newcastle nằm
tại đâu
2A Platt St, Waratah NSW 2298


Sau khi tìm hiểu vấn đề của quý vị Nhân Viên Bênh
Vực Cá Nhân có thể

cung cấp cho quý vị thông tin để quý vị có
được các dịch vụ mà quý vị cần

giúp quý vị làm một thủ tục khiếu nại

hỗ trợ quý vị đi đến một buổi họp về vấn đề
của quý vị

giúp quý vị tìm được lời khuyên

giới thiệu quý vị đến một dịch vụ khác có thể
giúp quý vị giải quyết vấn đề của mình.

MDAA

MDAA Inc. ghi nhận một cách biết ơn sự tài trợ của chính phủ
Úc qua các quỹ tài trợ Chính phủ Liên bang từ Bộ Anh Sinh
Xã Hội, và từ chính phủ NSW Bộ Lão Hóa, Khuyết Tật và
Chăm Sóc Tại Gia, Bộ Gia Đình và Các Dịch Vụ Cộng Đồng.

