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 تماس بگیرید  MDAAبا انجمن

 6400 9891 02 :تلفن
 تلفن تماس 

 072 629 1800 :رایگان
   9402 9897 02 :فاکس

 آیا دچار اختالل شنیداری 
 یا گفتاری هستید؟ 

 از طریق خدمات رله ملی
(National Relay Service)  به 

 با ما تماس بگیرید 311 766شماره 

 آیا به یک مترجم همزمان نیاز دارید؟
با خدمات تلفنی مترجم همزمان به 

 تماس بگیرید 313 054شماره 

 آدرس پستی
PO Box 884 

Granville NSW 2142 

 ایمیل
mdaa@mdaa.org.au 

 آدرس
10-12 Hutchinson Street 

Granville NSW 2142 

  MDAAدفتر مرکزی
PO Box 884 

Granville NSW 2142 
 6400 9891 02تلفن: 

 072 629 1800تلفن تماس رایگان: 

www.mdaa.org.au 

Multicultural Disability Advocacy 
Association of NSW Inc. 

 ARABIC -العربية   

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

 . 1800 629 072على الرقم MDAA وأطلب منهم أن يتصلوا بجمعية  131 450

 

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 

 

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 131 450 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

 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  131 450

 تماس بگیرند.  1800 629 072

 

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 131 450 и замолите их да  

назову MDAA на број 1800 629 072. 

 

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. 

 

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. 

 3844 729 462 
 - Farsiفارسى 



از بودجه تامیین شده توسط دولت استرالیا از طریق MDAA انجمن 
کمک بودجه دولت کامنولث از اداره خدمات اجتماعی، و اداره امور 
سالمندان، معلولیت و مراقبت های خانگی نیو ساوث ویلز، اداره 

 خدمات خانواده و جامعه محلی قدردانی می کند.  

 MDAAدرباره انجمن 

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

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

 ( هستند، است.(NESBزبان 

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.  

دفاتری در حومه های گرنویل، هرستویل  MDAAانجمن 
و واترلو در شهر سیدنی؛ و مناطق نیوکاسل، ولونگونگ، 

 بیگا و گریفیث در نیوساوث ویلز دارد.

 چکار می کند؟MDAA انجمن 

 حمایت فردی

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

 در موارد متفاوت حمایت می کنیم. (NESB)زبان 

 حمایت سازمانی

حامی عدالت اجتماعی است. ما تالش MDAA انجمن 
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.

 (CSIA)حمایت و اطالعات از طریق مشاوره 

تا  18این پروژه برای حمایت و تقویت افرادی از سنین 
سال است که دارای معلولیت و ناتوانی می باشند و  65

همچنین مراقبت کنندگان آنان تا در خانه و در جامعه 
 محلی از استقالل بیشتری برخوردار باشند. 

 توسعه ظرفیت

تأمین می شود تا طیفی از خدمات MDAA بودجه 
 را فراهم کند  NDISمرتبط با 

 MDAAتوسط NDIS اطالعات و ارتقای  •

برنامه ریزی اولیه جهت آمادگی افراد برای  •
NDIS 

درخواست تجدید نظر و بازنگری برای  •
 NDISتصمیمات اخذ شده توسط 

هدف از هماهنگی جهت دریافت حمایت  •
برای راهنمایی افراد برای برنامه ریزی 

 مناسب برای خود می باشد

ما برای شبکه زنان معلول و ناتوان نیوساوث ویلز 
تسهیالت فراهم کرده، و از شبکه ها حمایت و 

   پشتیبانی می کنیم

 MDAAتوانایی های فرهنگی 

ما دوره های آموزشی و مشاور اختصاصی که در 
سراسر کشور به رسمیت شناخته شده اند را با تمرکز 

 بر صالحیت فرهنگی ارائه می دهیم. 

بر اساس دریافت  MDAAتوانایی های فرهنگی  
 هزینه جهت ارائه خدمات فعالیت می کند.

 توسعه صنعت

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

 تخصصی را انجام می دهیم.

 را حمایت کنید MDAAفعالیت های 

 شما می توانید به روش های زیر از فعالیت های 
 MDAA:حمایت کنید 

 عضو انجمن شوید •

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

 اهدا مهارت های خود بطور داوطلبانه  •
 MDAAبه 

با MDAA صحبت کردن در مورد خدمات  •
 مردم

بر علیه نژادپرستی و تبعیض آزادانه  •
 عقاید خود را بیان کنید

جامعه محلی خود را در فعالیت ها  •
 دخیل کنید


