NSW Inc. Çokkültürlü Engellilik
Destek Kurumu (MDAA Inc.)

MDAA Inc. ile iletişim
Ücretsiz
Arama: 1800 629 072
Telefon: 9891 6400
Faks:
9897 9402

NSW Inc. Çokkültürlü Engellilik
Destek Kurumu (MDAA Inc.)

Duyma ya da konuşma
engeliniz var mı?
133 677 numaralı telefondan
Ulusal Röle Servisi kanalıyla bizi
arayın
Need an Interpreter?
131 450 numaralı telefondan
Telefon Çevirmenlik Servisini
arayın
Posta
PO Box 884
Granville NSW 2142
E-posta
mdaa@mdaa.org.au
Adres
10-12 Hutchinson Street
Granville NSW 2142
MDAA Merkez Oﬁsi
PO Box 884
Granville NSW 2142
Tel: 9891 6400
Ücretsiz arama: 1800 629 072

www.mdaa.org.au

Tüm danışmalar için

1800 629 072
Turkish

MDAA Inc. konusunda

Kapasite Gelişimi

MDAA’nın çalışmasına destek

MDAA, kültürel ve dil farklılığı (CALD)/
bulunan, İngilizce konuşulmayan temelden
gelenlerin (NESB) konularına özellikle
odaklanarak, engelli kişilerin, ailelerinin ve
bakıcılarının hak ve çıkarlarını geliştirmeyi,
korumayı ve güvence altına almayı amaç
edinmiştir.

Bölgesel ve Kırsal Engellilik Çalışma Ağı’na
(Regional and Rural Disability Network) ve
Engelli Kadınların NSW Çalışma Ağı’na (NSW
Network of Women with Disability) olanaklar
ve destek sağlarız ve bu ağların çalışmalarını
sürdürürüz.

MDAA’nın çalışmalarını, aşağıda belirtilen
uygulamalarla destekleyebilirsiniz:

Geçmişine ya da engelli durumuna
bakılmaksızın, herkesin hoş karşılandığını,
kabul edildiğini ve desteklendiğini duyumsadığı
bir toplum vizyonumuzu oluşturmaktadır.

Bu çalışma ağları, yerel, bölgesel ve eyalet
çapında değişiklik oluşturmak için, becerilerini
geliştirme, bağlantılar kurma ve kaynaklara
erişimlerini sağlamak amacıyla, engelli kişileri
destekler.


üye olarak

mali bir bağışta bulunarak (2 Dolar’ın
üstündeki tüm bağışlar gelir vergisinden
düşülebilir)

becerilerinizi gönüllü olarak MDAA’ya
sunarak

MDAA’nın hizmetlerini diğer kişilere
anlatarak

Sydney’in banliyölerinden Granville, Rockdale
ve Ultimo’da ve NSW eyaletinin bölgelerinden
Newcastle, Wollongong, Bega ve Griﬃth’te,
MDAA Inc.’in oﬁsleri bulunmaktadır.

Sanayi Gelişimi


ırkçılık ve ayrımcılığa karşı konuşarak

Kaynaklar geliştirir, bilgi ve öneriler sağlarız.
Ayrıca, uyumlu, tarafsız ve nitelikli hizmetler
oluşturmak için araştırma da uygularız.


toplumunuzu katılımcı bir toplum haline
getirerek

MDAA Inc. ne iş yapar?

mdaa kültürel yetenekler

Bireysel savunma

Kültürel yetkinlikte uzmanlaşmış, ulusal çapta
onaylanmış eğitim ve uyarlanmış danışmanlık
hizmetleri sağlarız. mdaa kültürel olanakları
hizmet karşılığı ücret temelinde yürütülmektedir.

CALD/NESB’ye özellikle odaklanarak, engelli
kişilere destek sağlarız.

Sistemle İlgili Savunma
MDAA Inc., sosyal adalet için savunma ve
destek sağlar. CALD/NESB’ye özellikle
odaklanarak, engelli kişiler, aileleri ve bakıcıları
ile ilgili yasaların, politikaların ve hizmetlerin
geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütürüz.
Engelli kişilerin, adalet ve kabul edilmeleri
konularında seslerinin güçlendirilmesi
ve hak ve gereksinimleri hususlarında
bilgilendirilmeleri amacıyla, ortaklıklar
oluştururuz.

MDAA Inc., Commonwealth Sosyal Hizmetler Bakanlığı
kanalıyla Avustralya Hükümeti tarafından sağlanan fonlar ve
Aile ve Toplum Hizmetleri Bakanlığı (Yaşlanma, Engellilik ve
Evde Bakım ) kanalıyla NSW hükümeti tarafından sağlanan
fonlar için, teşekkürlerini belirtir.

