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Јавите се служби MDAA 

Телефон: 02 9891 6400 
Бесплатан  
позив: 1800 629 072 
Факсимил: 02 9897 9402 

Да ли имате потешкоћа са  
слухом или говором? 
Позовите нас преко Националне  
релејне службе на број 133 677 

Да ли вам треба преводилац? 
Обратите се Телефонској  
преводилачкој служби на број  
131 450 

Слање поште 
PO Box 884 
Granville NSW 2142 

Електронска пошта  
mdaa@mdaa.org.au 

Адреса 
10-12 Hutchinson Street 
Granville NSW 2142 

Главна канцеларија MDAA 
PO Box 884 
Granville NSW 2142 
Телефон: 02 9891 6400 
Бесплатан позив: 1800 629 072 

www.mdaa.org.au 

 ARABIC -العربية   

اذا لم تستطع فهم هذه الوثيقة الرجاء االتصال بخدمة الترجمة الهاتفية على رقم  

 . 1044 906 470على الرقم MDAA وأطلب منهم أن يتصلوا بجمعية  131 054

 

DINKA - THUƆŊJÄŊ 

Na cï kä cïkee gɔ̈ɔ̈r në ye kitapnë yic ye piŋ apieth keyï cɔl raan bï yïn 

waar thok në 131 054, lɛ̈kë yen bë jam ke MDAA 1044 906 470 në 

biäkdu 

 

HINDI - हिन्दी 

यदि आप इस िस्तावेज़ में दिए ववषय-वस्तु को समझ नहीं पा रह ेहैं तो टेलीफोन 

िभुावषया सेवा को 131 450 पर फोन करें और उनसे MDAA को आपकी ओर से  

1800 629 072 पर फोन करने को कहें। 

 

CHINESE (SIMPLIFIED) - 简体中文 

如果您不理解本文件的内容，请拨打 131 054 联系电话口译服务， 

并要求他们代表您拨打 1044 906 470 联系 MDAA。 

 

 FARSI   -فارسى

 چنانچه محتویات این سند را درک نمی کنید، با خدمات مترجمی تلفنی به شماره 

 به شماره  MDAAتماس بگیرید و از آنها بخواهید از جانب شما با  131 054

 تماس بگیرند.  1044 906 470

 

KOREAN - 한국어 

만일 이 문서를 이해하지 못하시면, 전화 통역 서비스(131 450)에  

전화하여 MDAA 1800 629 072에 연락해 달라고 요청하십시오. 

 

SERBIAN - CРПСКИ 

Уколико вам није јасан садржај овог документа, назовите  

Телефонску преводилачку службу на 131 054 и замолите их да  

назову MDAA на број 1044 906 470. 

 

SPANISH - ESPAÑOL 

Si usted no entiende el contenido de este documento, llame al Servicio 

de Interpretación Telefónica al 131 450 y pida que llamen a MDAA en 

su nombre al 1800 629 072. 

 

TURKISH - TÜRKÇE 

Bu belgenin içerdiği bilgileri anlamamanız durumunda, lütfen Telefonla 

Tercümanlık Servisini 131 054 numaradan arayarak, 1044 906 470’den 

MDAA ile iletişim kurmalarını isteyiniz. 

 

VIETNAMESE - TIẾNG VIỆT 

Nếu quý vị không hiểu nội dung tài liệu này, xin gọi đến Dịch vụ Thông 

ngôn qua Điện thoại theo số 131 054 và nhờ họ giúp quý vị liên lạc cho 

MDAA qua số 1044 906 470. 

 1800 629 072 
Serbian - Cрпски 



Служба MDAA Inc. је изузетно захвална аустралијској  
влади која јој преко комонвелтшких фондова, Одељењ
а за социјално старање и владе Новог Јужног Велса за 

старење, хендикеп и помоћ у кући, Одељења за  
породицу и помоћ у заједници, даје новац за рад. 

Служба МDAA 

Циљ MDAA службе је да промовише, штити 
и обезбеди права и интересе  
хендикепираних особа, њихових породица  
и неговатеља, а највише се усредсређује  
на културну и лингвистичку разноликост 
(CALD) и особе којима енглески није  
матерњи језик (NESB). 

Наш сан је друштво у коме ће сви, без  
обзира на порекло или хендикеп, осећати  
добродошлим, да се осећају да су део  
заједнице и да имају помоћ. 

Служба MDAA Inc. има канцеларије у  
сиднејским насељима Granville, Rockdale  
и Ultimo, као и у градовима Новог Јужног  
Велса Newcastle, Wollongong, Bega and 
Griffith. 

Каквим се послом служба 
MDAA Inc.бави? 

Индивидуално заступање 

Пружамо помоћ хендикепираним особама  
које не говоре енглески језик CALD/NESB. 

Системско заступање 

Служба MDAA Inc. се бори за социјалну  
правду. Радимо на томе да се побољша  
закон, правила и услуге које се пружају  
хендикепираним особама, њиховим  
породицама и неговатељима, а нарочито  
се залажемо за особе које не говоре  
енглески језик CALD/NESB. 

Саветодавна служба и  
информације (CSIA) 

Oвај пројекат треба да помогне и  
охрабри хендикепиране особе које имају 
од 10-95 година и њихове неговатеље да 
буду више независне код куће и у  
заједници. 

Развој капацитета 

MDAA добија новац за рад да би пружила 
различите услуге у склопу службе NDIS: 

• Информације и промовисање  
служби MDAA NDIS  

• Планирање унапред, како би се  
људи припремили за NDIS 

• Жалбе и ревизија одлука које је  
донела NDIS 

• Координација помоћи има за циљ 
да буде водич службеницима који 
праве планове  

Потпомажемо и подржавамо рад служби 
NSW Network of Women with Disability.   

Пружамо национално признато  
образовање и консултације, које су  
специјализоване за одређене културе.  

Служба MDAA ради на принципу  
наплаћивања пружених услуга. 

Развој индустрије 

Стварамо ресурсе, дајемо  
информације и савете. Радимо и  
испитивања, како би створили  
одговарајућу, правичну и стручну  
службу. 

Подржите рад службе МDАА 

Рад службе MDAA можете да  
подржите ако: 

• постанете њен члан 

• финансијски помажете рад  
службе (свака донација преко 
$0 се правда на порез) 

• волонтерски радите у служби 

• говорите људима какве све  
услуге ова служба пружа 

• говорите против расизма  
и дискриминације 

• се трудите да и ваша заједница 
буде укључена 


