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Multicultural Disability Advocacy
Association of NSW Inc.

لإلتصال بجمعية
MDAA South East Sydney
02 9146 1695 :الهاتف
02 9570 5358 :الفاكس
هل لديك ضعف في السمع أو الكالم؟
اتصل بنا عبر خدمة التواصل الوطنية على
133 677

South East Sydney

هل أنت بحاجة إلى مترجم؟
131 450 اتصل بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم

البريد
PO Box 144
Hurstville NSW 1481
البريد اإللكتروني
ses@mdaa.org.au
العنوان
Building 2, Level 4,
7-11 The Avenue
Hurstville NSW 2220

المدافعة الفردية

1800 629 072

MDAA المكتب الرئيسي لجمعية
PO Box 884
Granville NSW 2142
02 9891 6400 :الهاتف
1800 629 072 :الرقم المجاني

www.mdaa.org.au

Multicultural Disability Advocacy
Association of NSW Inc.

حول جمعية
MDAA South East Sydney

ماذا يحدث عندما أتصل بجمعية
MDAA Inc؟

تهدف جمعية  MDAA South East Sydneyإلى تعزيز
وحماية و ضمان حقوق ومصالح األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم
ومقدمي الرعاية لهم.

عندما تتصل بجمعية  MDAA South East Sydneyسوف
يتحدث أحد المدافعين الفرديين معك عن مشكلتك و الدعم الذي
تحتاجه.

تغطي جمعية منطق الحكومة المحلية لكل من بوتاني ،راندويك،
ويويرلي ،ووالهرا ،روكديل ،هرستفيل ،كوغارا وكانتربري.

هذا يساعد المدافع الفردي لفهم ما هي مشكلتك وما إذا كانت
ستساعد المدافعة في حل المشكلة .إذا كنت بحاجة إلى مترجم فإن
المدافع الفردي سينظم الترجمة الهاتفية.

رؤيتنا هي لمجتمع يشعر فيه الجميع ،بغض النظر عن الخلفية أو
العجز بالترحيب  ،والشمول والدعم.

ما الذي يستطيع المدافع الفردي القيام به
لدعمي؟
بعد معرفة المزيد عن مشكلتك فإن المدافع الفردي قد

أين تجد جمعية MDAA South East Sydney
Building 2, Level 4, 7-11 The Avenue
Hurstville NSW 2220

	يعطيك المعلومات حتى تتمكن من الحصول على
الخدمات التي تحتاجها

ما هي المدافعة الفردية؟
المدافعة الفردية تعني تقديم الدعم لك للتحدث عن حقوقك .
نحن ندعم األشخاص ذوي اإلعاقة مع التركيز بشكل خاص على
الخلفية الثقافية واللغوية المختلفة ( / )CALDغير الناطقة باللغة
اإلنكليزية (.)NESB

	يقوم بدعمك لتقديم شكوى
	يقدم الدعم لك لحضور اجتماع عن مشكلتك
	يساعدك في الحصول على المشورة
	يحولك إلى خدمة أخرى يمكنها أن تساعدك مع مشكلتك.

وهذا يشمل المشاكل مع السكن  ،والهجرة  ،والخدمات الصحية،
والضمان االجتماعي ،المدرسة ،العمل ،خدمات اإلعاقة أو
الشرطة.
باستطاعة المدافعين الفرديين لجمعية  MDAAتقديم الدعم لك لفهم
حقوقك ،حتى تتمكن من اتخاذ القرارات الخاصة بك والحصول
على ما تحتاجه.
تقر جمعية  MDAA Incبامتنان التمويل من الحكومة األسترالية من
خالل منح التمويل للكومنولث من دائرة الخدمات االجتماعية ،ومن حكومة
نيو ساوث ويلز من رعاية الشيخوخة والعجز و الرعاية المنزلية ،ومن
دائرة الخدمات األسرية و المجتمعية.

