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About NEDA  التحالف الوطني لإلعاقة اإلثنية حولNEDA 

National Ethnic Disability Alliance (NEDA) is a 
national Disabled People's Organisation (DPO) 
that advocates federally for the human rights of 
people with disability, and their families, 
from culturally and linguistically diverse (CALD) 
and non-English speaking backgrounds (NESB). 

 National Ethnicيعد التحالف الوطني لإلعاقة اإلثنية 
Disability Alliance (NEDA)  هو منظمة وطنية لألشخاص

  Disabled People's Organisation (DPO)ذوي اإلعاقة

المتحدرين  ، وعوائلهم تي تدافع عن حقوق اإلنسان للمعوقين الو

  ينغير الناطقومن  (CALD) من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة

 . (NESB) باإلنجليزية

We are a founding member of Disabled 
People’s Organisations Australia (DPOA). 

 منظمات المعوقين في أستراليانحن عضو مؤسس في 
Disabled People’s Organisations Australia 

(DPOA) . 

We are a community based, non-government 
organisation funded by the Department of 
Social Services (DSS).  We have a small 
secretariat and are governed by a council of 
state/territory and community representatives; 
as a DPO, the majority of our Councillors are 
required to be people with disability from 
migrant or refugee backgrounds. 

مات  الخد وزارةغير حكومية تمولها مجتمعية نحن منظمة 

  مجلس عملنا ويدير صغيرة  أمانةلدينا  . (DSS) االجتماعية

نا  وممثلي المجتمع؛ بصفتالمقاطعة  /الوالية  مؤلف من ممثلي

البية مستشارينا  غ فإن ، DPOمنظمة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

ذوي إعاقة من خلفيات المهاجرين   أن يكونوا أشخاصا  ينبغي 

 .أو الالجئين

Our Principles مبادئنا 

• People with disability from CALD 
backgrounds, their families and carers 
are individuals who have the right to be 
respected for their human worth and 
dignity, and to be free from all forms of 
discrimination. 

ثقافية ولغوية   ألشخاص ذوو اإلعاقة من خلفيات ا •

هم  هم لومقدمو الرعاية   وعوائلهم CALD متنوعة

قيمتهم  ل  يتم احترامهم أفراد لديهم الحق في أن
من   أن يكونوا أحرارا  في  كرامتهم، ولاإلنسانية و

 .جميع أشكال التمييز 

• People with disability from CALD 
backgrounds, their families and carers 
are experts in knowing how they want 
to receive services and supports. 

ثقافية ولغوية   ألشخاص ذوو اإلعاقة من خلفيات ا •

هم  هم لومقدمو الرعاية   وعوائلهم CALD متنوعة

تلقي  ب التي يرغبونكيفية الخبراء في معرفة 
 خاللها. م من الخدمات والدع

• All our activities must take into account 
the views and experiences of people 
with disability from CALD backgrounds, 
their families and carers. 

ن تراعي جميع أنشطتنا آراء وتجارب  ينبغي أ •
ثقافية ولغوية   اإلعاقة من خلفياتاألشخاص ذوي  

 .ومقدمي الرعاية لهم   وعوائلهم CALD متنوعة

• The interests of all people in society are 
best served by establishing equal rights 
and opportunities for people with 
disability from CALD backgrounds, their 
families and carers. 

جميع الناس في   طريقة لخدمة مصالحأفضل  •
إرساء الحقوق والفرص المتساوية  تمثل بتالمجتمع 

ثقافية ولغوية   من خلفيات لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 . ومقدمي الرعاية لهم  وعوائلهم CALD متنوعة

• We are accountable to people with 
disability from CALD backgrounds, their 
families and carers and to the agencies 
who provide our funds. 

من  أمام األشخاص ذوي اإلعاقة  مساءلوننحن  •

  وعوائلهم CALD ثقافية ولغوية متنوعة خلفيات

تقوم  الوكاالت التي أمام و ومقدمي الرعاية لهم 
 تمويلنا. ب

• We are open, honest and transparent in 
our relationships. 

 .نحن منفتحون وصادقون وشفافون في عالقاتنا •

Our Vision رؤيتنا 

Disability rights and cultural diversity are valued 
as essential to an equitable society. 

كعنصرين  والتنوع الثقافي  المعاقينحقوق  تقدير أن يتم 
 . عادلمجتمع لأساسيين 

Our Mission رسالتنا 

We advocate for our rights as people with 
disability from CALD backgrounds through 

ثقافية  خلفياتندافع عن حقوقنا كأشخاص ذوي إعاقة من 

مشاركتنا  بصوتنا وب عن طريق اإلدالء CALD ولغوية متنوعة

http://dpoa.org.au/
http://dpoa.org.au/
http://dpoa.org.au/
http://dpoa.org.au/
http://dpoa.org.au/
http://dpoa.org.au/
http://dpoa.org.au/


providing our voice and participation to 
represent our experiences and determine policy 
in, and practice in, all matters that affect us. 

لتمثيل تجاربنا وتحديد السياسة والممارسة في جميع المسائل  
 التي تؤثر علينا. 

Our Strategic Direction توجهنا االستراتيجي 

Please click here to download the 2018 copy of 
our strategic plan (in English). 

من خطتنا اإلستراتيجية )باللغة   2018نسخة  لتحميل  نقر هناا

 اإلنجليزية(.
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