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MDAA اتصلوا بجمعية
02 9891 6400
:الهاتف
1800 629 072 :الرقم المجاني
02 9897 9402
:الفاكس

ARABIC- العربية
اذا لم تستطع فهم هذه الوثيقة الرجاء االتصال بخدمة الترجمة الهاتفية على رقم
.1800 629 072  على الرقمMDAA  وأطلب منهم أن يتصلوا بجمعية131 450
DINKA - THUƆŊJÄŊ
Na cï kä cïkee gɔ̈ɔ̈r në ye kitapnë yic ye piŋ apieth keyï cɔl raan bï yïn
waar thok në 131 450, lɛ̈kë yen bë jam ke MDAA 1800 629 072 në
biäkdu

هل لديك ضعف في السمع أو الكالم؟
اتصل بنا عبر خدمة إعادة اإلرسال
311 766 الوطنية على الرقم

HINDI - हिन्दी
यदि आप इस िस्तावेज़ में दिए ववषय-वस्तु को समझ नहीं पा रहे हैं तो टेलीफोन
िुभावषया सेवा को 131 450 पर फोन करें और उनसे MDAA को आपकी ओर से
1800 629 072 पर फोन करने को कहें।

هل تحتاج إلى مترجم شفهي؟
اتصل بخدمة الترجمة الهاتفية على
313 054 الرقم

CHINESE (SIMPLIFIED) - 简体中文
如果您不理解本文件的内容，请拨打 131 450 联系电话口译服务，
并要求他们代表您拨打 1800 629 072 联系 MDAA。

FARSI -فارسى
 با خدمات مترجمی تلفنی به شماره،چنانچه محتویات این سند را درک نمی کنید
 به شمارهMDAA  تماس بگیرید و از آنها بخواهید از جانب شما با131 450
. تماس بگیرند1800 629 072

البريد
PO Box 884
Granville NSW 2142

KOREAN - 한국어
만일 이 문서를 이해하지 못하시면, 전화 통역 서비스(131 450)에
전화하여 MDAA 1800 629 072에 연락해 달라고 요청하십시오.

البريد اإللكتروني
mdaa@mdaa.org.au

SERBIAN - CРПСКИ
Уколико вам није јасан садржај овог документа, назовите
Телефонску преводилачку службу на 131 450 и замолите их да
назову MDAA на број 1800 629 072.

العنوان
10-12 Hutchinson Street
Granville NSW 2142
MDAA المكتب الرئيسي لجمعية
PO Box 884
Granville NSW 2142
02 9891 6400 :الهاتف
1800 629 072 :الرقم المجاني

www.mdaa.org.au

3844 729 462
 العربية- Arabic

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 131 450 numaradan arayarak, 1800 629 072’den
MDAA ile iletişim kurmalarını isteyiniz.

Lic No: DS/R61/1284

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 131 450 và nhờ họ giúp quý vị liên lạc cho
MDAA qua số 1800 629 072.

حول جمعية MDAA Inc.

تنمية القدرات

تنمية الصناعة

تهدف جمعية  MDAAلترويج ،وحماية ،وضمان حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ومُقدمي الرعاية لهم،
مع التركيز بوجه خاص على التنوع الثقافي واللغوي
)/(CALDللذين من خلفيات ال تتحدث اللغة اإلنكليزية
).(NESB

يتم تمويل  MDAAلتقدم مجموعة من الخدمات ذات
الصلة ب :NDIS

نحن نقوم بتطوير الموارد ،وتوفير المعلومات
والمشورة .ونحن نقوم أيضًا بإجراء البحوث
إلنشاء خدمات تتجاوب ،وتكون منصفة وماهرة.

•

معلومات عن  MDAA NDISوالترويج لها

•

التخطيط المسبق إلعداد الناس لNDIS

إدعموا عمل جمعية MDAA

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

•

االستئناف ومراجعات القرارات المتخذة من
قبل NDIS

بإمكانكم دعم عمل جمعية  MDAAعن طريق:

لدى جمعية  MDAA Incمكاتب في ضواحي سيدني
كضواحي غرانفيل ،هرستفل ووترلو ،وفي مناطق نيو
ساوث ويلز من نيوكاسل ،وولونغونغ ،بيغا وغريفيت.

•

يهدف تنسيق الدعم لتوجيه الناس في جعل
خططهم تعمل بشكل مناسب لهم

ما الذي تفعله جمعية MDAA Inc.؟
المدافعة الفردية
نحن ندعم األشخاص ذوي اإلعاقة مع التركيز بوجه
خاص على التعدد الثقافي واللغوي /للذين من خلفيات ال
تتحدث اللغة اإلنكليزية  CALD/NESBفيما يتعلق بأمور
مختلفة.

•

اشتراككم فيها كأعضاء

•

نحن نقوم بتسهيل ،ودعم والحفاظ على شبكة نيو
ساوث ويلز للنساء ذوي اإلعاقة.

القيام بتبرع مالي (جميع التبرعات التي
تزيد عن  2دوالر معفاة من الضرائب)

•

التبرع بمهاراتك الخاصة بك إلى MDAA
كمتطوع

القدرات الثقافية لجمعية MDAA

•

إخبار الناس عن خدمات MDAA

نحن نقدم التدريب المعترف به وطنيًا والمشورة
الخصوصية ،مع التخصص في الكفاءة الثقافية.

•

التحدث ضد العنصرية والتمييز

•

جعل مجتمعكم شمولي

تعمل القدرات الثقافية لجمعية  MDAAعلى أساس
الدفع مقابل الخدمة.

المدافعة النظامية
تدافع جمعية  MDAA Incعن العدالة االجتماعية .نحن
نعمل على تحسين التشريعات ،والسياسات والخدمات
لالشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم،
مع التركيز بوجه خاص على التعدد الثقافي واللغوي/
للذين من خلفيات ال تتحدث اللغة اإلنكليزية
.CALD/NESB

تقديم المشورة والمعلومات )(CSIA
ويهدف المشروع إلى دعم وتمكين األشخاص الذين
تتراوح أعمارهم بين  18و  65عاما من ذوي اإلعاقة
ومقدمي الرعاية ليكونوا أكثر استقاللية في المنزل وفي
المجتمع.

تقر جمعية  MDAA Incوبامتنان التمويل المقدم من قِبَل الحكومة
االسترالية من خالل المنح التمويلية للكومنولث من دائرة الخدمات
االجتماعية ،ومن حكومة نيو ساوث ويلز للشيخوخة ،واإلعاقة والرعاية
المنزلية ،ودائرة خدمات األسرة والمجتمع.

