Chương Trình Giáo Dục, Sinh Hoạt
Nhóm và Nhóm Tương Trợ
Điểm khác biệt độc đáo, đồng thời là một ưu điểm
của chương trình giáo dục, sinh hoạt nhóm và nhóm
tương trợ của chúng tôi là các chương trình này do
một toán các nhà giáo dục có khuyết tật và không có
khuyết tật tổ chức và hướng dẫn.
Chương trình giáo dục và nhóm tương trợ được
soạn thảo và thực hiện cho người tham dự thuộc
nhiều thành phần khác nhau gồm:

• Những người cọ́ khuyết tật về mặt tri ́ tuệ
• Gia đình họ và những người hỗ trợ họ

Trợ Giúp Về Pháp Luật Thứ Hai đến
thứ Sáu từ 9giờ sáng đến 5giờ chiều
ở số (02) 9318 0144
Toán Thực Thi Công Lý phục vụ 7 ngày
một tuần từ 9giờ sáng đến 10giờ đêm ở
số 1300 665 908
Muốn làm thiện

nguyện với IDRS?

Xin đến thăm trang mạng hay gọi điện thoại cho chúng
tôi để biết thêm chi tiết

• Các luật sư
• Nhân viên của cơ quan Khuyết Tật và Công Lý.
Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc với chúng tôi.
Thêm vào đó, IDRS còn tổ chức các khóa huấn luyện
nội bộ dành cho các cơ quan hay tổ chức được đặc
biệt soạn thảo để phù hợp với nhu cầu của quý vị,
trên nguyên tắc phục vụ có lệ phi ́.
Xin liên lạc với chúng tôi để được biết giá cả.

Giúp Đỡ Việc Khiếu Nại với NDIS
Toán của chúng tôi cung cấp tài liệu và hướng dẫn
về những quyết định của Chương Trình Bảo Hiểm
Khuyết Tật Quốc Gia (NDIS).
Chúng tôi giúp đỡ những người không hài lòng về
những quyết định do Cơ Quan Bảo Hiểm Khuyết Tật
Quốc Gia (NDIA) đưa ra.
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Điện thoại: 02 9318 0144 • 1300 665 908
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IDRS là dịch vụ miễn phí với mục đích bênh
vực cho những người có khuyết tật và là một
trung tâm luật pháp cộng đồng – giúp đề
cao và bảo vệ quyền lợi của quý vị.

(02) 9318 0144 • 1300 665 908

Chúng tôi giúp đỡ và hỗ trợ cho những người muốn
yêu cầu Ủ y Ban Cứu Xét Khiếu Nại Về Các Quyết Định
Của Chi ́nh Phủ xét lại quyết định của NDIA.

IDRS được sự tài trợ của:

Xin liên lạc với chúng tôi để thảo luận về những rắc
rối quý vị đang gặp phải.

Bộ Gia Đình và Dịch Vụ Cộng Đồng NSW, Bộ Phục Vụ Xã Hội Liên Bang và
chương trình tài trợ của Trung Tâm Pháp Luật Cộng Đồng qua Cơ Quan Trợ
Giúp Pháp Luật NSW.

www.idrs.org.au

Công Lý Tôn Trʒng Kiên Tâm

Chúng tôi giúp đỡ, yểm trợ về mặt pháp lý,
thực hiện việc khiếu nại liên quan đến các
quyết định trong chương trình NDIS và tổ
chức huấn luyện để hiểu chương trình này
– một dịch vụ miễn phí cho những người có
khuyết tật trên toàn NSW.
Toán của chúng tôi làm việc bên cạnh những người
có khuyết tật về mặt trí tuệ khi họ cần giúp đỡ về
vấn đề pháp lý, hoặc hỗ trợ khi họ phải
đối phó với hệ thống pháp luật.

TRỢ GIÚP PHÁP LUẬT

HỖ TRỢ VỀ MẶT TƯ PHÁP

Luật sư của chúng tôi giúp đỡ về các vấn đề liên
quan đến pháp luật kể cả:
•		AVO (Á n Lệnh Cấm Bạo Hành)
•		Vấn đề Chăm Sóc và Che Chở
•		Quyền Của Người Tiêu Thụ
•		Khiếu nại về các Dịch Vụ và Hợp Đồng Cung
		Cấp Dịch Vụ
•		Vấn đề Ti ́n Dụng
•		Các vấn đề Hình sự
•		Nợ
•		Vấn đề kỳ thị
•		Công ăn, việc làm
•		Tiền phạt
•		Việc Giám hộ và Quản lý Tài chánh
•		Chúc thư, Kế thừa tài sản và Dự trù tương lai.

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi giúp các bị cáo, nạn nhân và
nhân chứng tại:
• Đồn cảnh sát
• Tòa án
• Hẹn với luật sư.
Trợ giúp đây có nghi ̃a là chúng tôi sẽ sắp xếp để những
người làm thiện nguyện đã được huấn luyện gặp quý vị
tại đồn cảnh sát, tòa án, hoặc các buổi hẹn với luật sư.
Người có nhiệm vụ hỗ trợ sẽ giúp qui ́ vị:

• Hiểu và thực thi quyền hạn của mình
• Được giúp và hiểu sự cố vấn về pháp luật
• Nêu ra các nhu cầu cá nhân
• Hiểu được kết quả, điều kiện và hậu quả.

(02) 9318 0144 • 1300 665 908
Vietnamese

GIÚP ĐỠ CHO PHỤ HUYNH
BỊ KHUYẾT TẬT VỀ TRÍ TUỆ –
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN
CHĂM SÓC VÀ CHE CHỞ
Chương Trình IDRS Cho Phụ Huynh giúp các phụ
huynh có khuyết tật về phương diện tri ́ tuệ con cái
đã bị tách rời khỏi sự chăm sóc của mình, hoặc con
cái có thể sẽ bị tách rời khỏi sự chăm sóc của mình.
Toán nhân viên của chúng tôi có thể giúp quý vị về:

•		Trợ giúp pháp luật, đảm trách nội vụ và đại diện
•		Biện hộ và hỗ trợ về các vấn đề không liên quan

		đến pháp luật
•		Một người theo hỗ trợ quý vị tại Tòa Án Thiếu Nhi.

