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 MDAA Inc. حول جمعية
تهدف جمعية MDAA لتعزيز، وحماية، وضمان حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ومُقدمي الرعاية، 
مع التركيز بوجه خاص على التنوع الثقافي واللغوي 

 .(NESB( خلفية التحدث بغير اإلنجليزية/)CALD)

رؤيتنا تكمن في مجتمع حيث يشعر الجميع، بغض النظر 
عن الخلفية أو العجز، بالترحاب، وبالشمول وبالدعم. 

لدى جمعية .MDAA Inc مكاتب في ضواحي سيدني 
من غرانفيل، هورستفيل واترلو، وفي مناطق نيو ساوث 

ويلز من نيوكاسل، وولونغونغ، بيغا وغريفيت. 

ما الذي تفعله جمعية .MDAA Inc؟ 
المدافعة الفردية

نحن ندعم األشخاص ذوي اإلعاقة مع التركيز بوجه 
خاص على التعدد الثقافي واللغوي/خلفية غير إنجليزية 

.CALD/NESB

المدافعة النظامية

تدعو جمعية .MDAA Inc للمدافعة من أجل العدالة 
االجتماعية. ونحن نعمل على تحسين التشريعات، 

والسياسات والخدمات لالشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم 
ومقدمي الرعاية، مع التركيز بوجه خاص على التعدد 
 .CALD/NESB الثقافي واللغوي/خلفية غير إنجليزية

نحن نخلق الشراكات التي تعزز الصوت من أجل العدالة 
والشمولية ورفع التوعية بحقوق واحتياجات األشخاص 

ذوي اإلعاقة. 

تنمية القدرات

نحن نقوم بتسهيل، ودعم والحفاظ على شبكة اإلعاقة 
اإلقليمية والريفية وشبكة نيو ساوث ويلز للنساء ذوي 

اإلعاقة.

تدعم هذه الشبكات األشخاص ذوي اإلعاقة لتطوير 
المهارات، وعمل الروابط والوصول إلى الموارد إلحداث 

التغيير المحلي، واإلقليمي وعلى مستوى الوالية.

تنمية الصناعة

نحن نقوم بتطوير الموارد، وتوفير المعلومات والمشورة. 
ونحن نقوم أيضًا بإجراء البحوث إلنشاء خدمات مستجيبة، 

ومنصفة وماهرة.

 

 MDAA إدعموا عمل جمعية
بإمكانكم دعم عمل جمعية MDAA عن طريق:

 كونكم أعضاء	 

 القيام بتبرع مالي )جميع التبرعات فوق 2 دوالر 	 
معفاة من الضرائب(

 التبرع بالمهارات الخاصة بكم إلى MDAA كمتطوع	 

 	 MDAA إخبار الناس عن خدمات 

 التحدث ضد العنصرية والتمييز	 

جعل مجتمعكم شمولي	 

تقر جمعية .MDAA Inc بامتنان التمويل المقدم من قِبَل الحكومة 
االسترالية من خالل ذائرة الكومنولث للخدمات االجتماعية، ومن حكومة 

نيو ساوث ويلز من خالل دائرة األسرة والخدمات االجتماعية )للشيخوخة، 
واإلعاقة والرعاية المنزلية(. 


