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Телефон: 02 9891 6400
Бесплатен повик на: 1800 629 072
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Застапување на
поединци
За сите информации

1800 629 072

За MDAA Newcastle
Здружението MDAA Newcastle има за цел да ги
промовира, заштитува и обезбедува правата и
интересите на онеспособените лица и нивните
семејства и старатели.
MDAA Newcastle го опфаќа Hunter регионот.
Нашата визија е дека во општеството секој еден,
без разлика на потеклото или онеспособеноста,
треба да се чувствува добредојден, вклучен и да има
поддршка.

Што е Individual Advocacy
(Застапување на поединци)?
Застапувањето на поединци значи дека имате
поддршка да ги изнесете вашите права.
Им нудиме поддршка на онеспособените лица,
посебно на оние од различно културно и јазично
потекло (CALD)/не-англиско јазично потекло (NESB).
Тоа вклучува поддршка околу проблеми со
домување, доселување, добивање услуги од
здравствени служби, социјална помош, посетување
на настава на училиште, работа, добивање на услуги
за онеспособени лица или од полиција.
Застапниците на здружението MDAA за поединци
може да ви помогнат да ги разберете вашите права
за да можете самите да донесувате одлуки и да го
добивате тоа што ви е потребно.

Што ќе се случи кога ќе го
контактирам здружението
MDAA Inc.?
Кога ќе се јавите во здружението MDAA Newcastle, со
вас ќе разговара Застапник за поединци за вашиот
проблем и поддршката што ви е потребна.
Разговорот ќе му помогне на Застапникот за поединци
да го разбере вашиот проблем и да утврди дали истиот
ќе може да се реши со застапување. Ако ви треба
преведувач, Застапникот за поединци ќе организира во
разговорот да ви помогне преведувач преку телефон.

Што може да направи
Застапникот за поединци со
цел да ми даде поддршка?

Каде се наоѓа здружението
MDAA Newcastle
2A Platt St, Waratah NSW 2298


Откако ќе го утврди вашиот проблем, Застапникот за
поединци може

да ви даде информации за да можете да ги
добивате услугите што ви се потребни

да ви помогне да поднесете жалба

да ви помогне да отидете на состанок во врска
со вашиот проблем

да ви помогне да добиете совети

да ве упати во друга служба што ќе може да ви
помогне да го решите проблемот.

MDAA

Здружението MDAA Inc. се заблагодарува за финансиските средства што
ги добива од австралиската влада преку субвенциите на сојузно ниво, од
Department of Social Services (Оддел за социјални услуги), и од владата на
Нов Јужен Велс преку Ageing, Disability and Home Care (Оддел за постари
лица, онеспособени лица и нега во домот), Department of Family and
Community Services (Оддел за семејства и услуги во заедницата).

