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Hiểu biết về MDAA Inc.
Mục đích của MDAA nhằm cổ xúy, bảo vệ và 
bảo đảm được các quyền hạn và quyền lợi cho 
những người bị khuyết tật, gia đình họ và những 
người chăm sóc cho họ, đặc biệt chú tâm đến 
những người có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ 
đa dạng (culturally and linguistically diverse, viết 
tắt là CALD) / những người mà tiếng Anh không 
phải là ngôn ngữ chánh (non-English speaking 
background, viết tắt là NESB).

Mong ước của chúng tôi là một xã hội trong đó 
mọi người, không phân biệt nguồn gốc, tình trạng 
khuyết tật đều cảm thấy được đón nhận, được sống 
bình đẳng, không phân biệt và được hỗ trợ.

MDAA Inc. có văn phòng tại Granville, Hurstville và 
Waterloo thuộc Sydney; và vùng ngoại ô của NSW 
gồm Newcastle, Wollongong, Bega và Griffith. 

Hoạt động của MDAA Inc.
Đại diện bênh vực quyền lợi cho  
cá nhân
Chúng tôi trợ giúp cho người khuyết tật, đặc biệt lưu 
tâm đến những người thuộc CALD/NESB.

Đại diện bênh vực quyền lợi theo  
hệ thống
MDAA Inc. chủ trương lên tiếng đòi hỏi công bằng 
trong xã hội. Chúng tôi hoạt động nhằm đòi hỏi cải 
thiện về luật lệ, chính sách và dịch vụ cho người 
khuyết tật, gia đình và những người chăm sóc cho 
họ, đặc biệt lưu tâm đến những người thuộc  
CALD/NESB.

Chúng tôi hợp tác với các tổ chức bạn hầu tăng sức 
mạnh trong việc lên tiếng đòi hỏi sự công bằng, 
không phân biệt đối xử, và nâng cao ý thức về 
quyền hạn và nhu cầu cho người khuyết tật.

Phát huy vể Năng lực
Chúng tôi tạo điều kiện thuận tiện, hỗ trợ và duy trì 
Mạng lưới cho người Khuyết tật trong vùng Ngoại ô 
và vùng Quê, và Mạng lưới cho Phụ nữ bị Khuyết tật 
NSW.

Những mạng lưới này giúp cho người khuyết tật phát 
huy các kỹ năng, tạo mối liên kết và tiếp cận những 
nguồn lực để tạo thay đổi cho địa phương, khu vực và 
toàn tiểu bang.

Phát huy về Nghề nghiệp
Chúng tôi soạn các nguồn tài liệu, cung cấp thông tin 
và cố vấn. Chúng tôi cũng thực hiện việc nghiên cứu 
để tạo ra những dịch vụ có tính chuyên môn, hợp lý 
và đáp ứng được yêu cầu

Hỗ trợ cho hoạt động của MDAA
Quý vị có thể hỗ trợ cho MDAA bằng cách:

�	 	làm hội viên

�	 	đóng góp tài chánh (tất cả đóng góp trên  
$2 đều khai thuế lại được)

�	 	đóng góp những kỹ năng cho MDAA với tư 
cách là tình nguyện viên

�	 	phổ biến các dịch vụ của MDAA cho mọi 
người

�	 	lên tiếng chống lại tình trạng kỳ thi chủng tộc 
và phân biệt đối xử

�	 	giúp cho cộng động của quý vị được đối xử 
bình đẳng, không phân biệt

MDAA Inc. chân thành biết ơn Chính phủ Úc đã tài trợ thông 
qua chương trình tài trợ cho Liên bang của Bộ Dịch vụ Xã hội, 
và tài trợ của Chính phủ NSW thông qua Bộ Dịch vụ Gia đình 
và Cộng đồng (Chương trình Chăm sóc cho Người Cao niên, 
Người Khuyết tật và Chăm sóc Tại gia).


