Επικοινωνήστε με την
MDAA

Οργανισμός Πολυεθνική
Ένωση Υπεράσπισης Αναπηρίας
της Νέας Νότιας Ουαλίας

Χωρίς χρέωση:1800 629 072
Τηλέφωνο: (02) 4226 9971
Φαξ: (02) 4226 9971
0434 745 582
Αν έχετε Αναπηρία ακοής ή ομιλίας,
καλέστε μας μέσω της Εθνικής
Υπηρεσίας
Αναμετάδοσης στο 131 450
Χρειάζεστε διερμηνέα;
Καλέστε την τηλεφωνική υπηρεσία
διερμηνέων στο 131 450

Wollongong



Ηλεκτρονική διεύθυνση
wollongong@mdaa.org.au

Ατομική Υπεράσπιση
Για όλες της πληροφορίες

1800 629 072
www.mdaa.org.au
Ver04/18

GREEK

Σχετικά με τo MDAA Wollongong

Τι συμβαίνει όταν επικοινωνήσω με
το MDAA Inc.;

Ο Οργανισμός Πολυεθνικής Ένωσης
Υπεράσπισης Αναπηρίας της Νέας Νότιας
Ουαλίας (MDAA) έχει ως στόχο την
προώθηση, προστασία και διασφάλιση των
δικαιωμάτων των ανθρώπων με ειδικές
ανάγκες, των οικογενειών τους και των
φροντιστών τους.

Όταν επικοινωνείτε με την MDAA, ο Ατομικός
Υπερασπιστής θα σας μιλήσει για το πρόβλημά
σας και την υποστήριξη που χρειάζεται.

Ο Οργανισμός MDAA Wollongong καλύπτει
τις ανάγκες της περιοχής του Illawarra.
Όραμα μας είναι η δημιουργία μιας
κοινωνίας όπου ο καθένας ανεξάρτητα από
την εθνικότητα του ή την ειδική ανάγκη, να
αισθάνεται ευπρόσδεκτος, μέρος ενός
συνόλου και ότι έχει υποστήριξη.

Τι είναι Ατομική Υπεράσπισης;
Ατομική Υπεράσπιση σημαίνει την στήριξη
σας για να μπορέσετε να μιλήσετε για τα
δικαιώματά σας.
Στηρίζουμε άτομα με ειδικές ανάγκες που
προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες
και μη αγγλόφωνες χώρες και διαμένουν στο
N.S.W.
Η στήριξη αυτή συμπεριλαμβάνει τα
προβλήματα στέγασης μετανάστευσης ,
υπηρεσιών υγείας, τη κοινωνική ασφάλιση,
τα σχολεία, την εύρεση εργασίας, διάφορες
ειδικές υπηρεσίες και την αστυνομία.
Ο Ατομικής Υπερασπιστής από το MDAA
μπορεί να βοηθά να κατανοήσετε μόνοι σας
τι πρέπει να κάνετε και το τι χρειάζεστε.

Αυτό βοηθά τον Ατομικό Υποστηρικτή να
κατανοήσει ποιο είναι το πρόβλημά σας και εάν
υπεράσπιση θα βοηθήσει στην επίλυση του
προβλήματος σας. Αν χρειάζεστε διερμηνέα ο/
η Ατομικός Υπερασπιστής θα σας διασφαλίσει
διερμηνέα μέσω τηλεφώνου.

Που θα βρείτε το MDAA στο
Wollongong

Τι μπορεί να κάνει ο/η Ατομικός
Υπερασπιστής για να με υποστηρίξει;
Μόλις εντοπίσει το πρόβλημά σας ο/η
Ατομικός Υποστηρικτής μπορεί:
 να σας δώσει πληροφορίες ούτως ώστε
να πάρετε τις υπηρεσίες που χρειάζεστε.
 να σας στηρίξει στην υποβολή
παραπόνου.
 να διοργανώσει συνάντησης με σκοπό
την επίλυση του προβλήματός σας.
 να σας βοηθήσει για να πάρετε
κατάλληλες συμβουλές
 να σας παραπέμψει στην αρμόδια
υπηρεσία που μπορεί να σας βοηθήσει με
το πρόβλημά σας.;

MDAA Inc. αναγνωρίζει με ευγνωμοσύνη την
χρηματοδότηση από την κυβέρνηση της
Αυστραλίας μέσω Κοινοπολιτείας με
επιχορήγηση του Υπουργείου Κοινωνικών
Υπηρεσιών καθώς την κυβερνητική
χρηματοδότηση NSW των Υπουργείων
Γήρανσης, Αναπηρίας, κατ’ Οίκον Φροντίδας,
Οικογενείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

