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  MDAA درباره انجمن
هدف MDAA ترفیع، حمایت و حفاظت از حقوق 
و منافع افراد معلول و ناتوان و خانواده و مراقبت 

کنندگان آنان، با تمرکز خاص بر افرادی که از پیشینه 
های فرهنگی و زبانی گوناگون )CALD(/ پیشینه 

غیرانگلیسی زبان )NESB( هستند، است.

نگرش ما جامعه ای است که در آن همگان، صرفنظر 
از پیشینه یا معلولیت و ناتوانی، احساس کنند از آنها 

استقبال می شود، به جامعه تعلق دارند و از آنان 
حمایت می شود.  

انجمن MDAA دفاتری در حومه های گرنویل، راکدیل و 
واترلو شهر سیدنی؛ و مناطق نیوکاسل، ولونگونگ، بیگا 

و گریفیف در نیوساوث ویلز دارد.  

انجمن MDAA چکار می کند؟ 
حمایت فردی

ما از افراد معلول و ناتوان، با تمرکز بر پیشینه های 
فرهنگی و زبانی گوناگون )CALD(/ پیشینه غیرانگلیسی 

زبان )NESB(، حمایت می کنیم. 

حمایت سازمانی

انجمن MDAA حامی عدالت اجتماعی است. ما تالش 
می کنیم تا قوانین، سیاست ها و خدمات را برای افراد 

معلول و ناتوان، خانواده و مراقبت کنندگان آنان، 
با تمرکز بر پیشینه های فرهنگی و زبانی گوناگون 

(CALD(/ پیشینه غیرانگلیسی زبان )NESB(، بهبود 
دهیم. 

ما مشارکت هایی را ایجاد می کنیم که آوای عدالت 
و تعلق را تقویت می کنند و آگاهی در مورد حقوق و 

نیازهای افراد معلول و ناتوان را مطرح می کنند.  

توسعه ظرفیت 

ما برای شبکه معلولین وناتوانایان منطقه ای و روستایی و 
شبکه زنان معلول و ناتوان نیوساوث ویلز تسهیالت فراهم 

کرده، و از شبکه ها حمایت و پشتیبانی می کنیم. 

این شبکه ها از افراد معلول و ناتوان حمایت می کنند تا 
مهارت های خود را پرورش دهند، ارتباطاتی ایجاد کنند و 

به منابع دسترسی داشته باشند تا موجب تغییرات در محل، 
منطقه و در سراسر ایالت شوند. 

توسعه صنعت

ما منابع را توسعه می دهیم، و اطالعات و مشاوره مرتبط 
را ارائه می دهیم. ما همچنین پژوهش هایی جهت ایجاد 
خدمات پاسخگو، متساوی و تخصصی را انجام می دهیم. 

  

فعالیت های MDAA را حمایت کنید 
 MDAA شما می تواند به روش های زیر از فعالیت های

حمایت کنید:

��عضو انجمن شوید

��اهدا کمک مالی )کلیه کمک های مالی باالی 2 
دالر شامل کسر مالیاتی می شوند(

 MDAA اهدا مهارت های خود بطور داوطلبانه به��

��صحبت کردن در مورد خدمات MDAA با مردم

��مبارزه کردن بر علیه نژادپرستی و تبعیض 

��جامعه محلی خود را در فعالیت ها دخیل کردن 

انجمن MDAA از بودجه تامین شده توسط دولت استرالیا از طریق اداره 
خدمات اجتماعی دولت کامنولث و دولت نیو ساوث ویلز از طریق اداره 

خدمات خانواده و جامعه محلی )امور سالمندان، معلولیت و مراقبت های 
خانگی( قدردانی می کند.  


