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Thông tin này được tài trợ bởi Bộ Dịch vụ Xã hội của Chính phủ Úc như một
phần của Chương trình Thông tin, Liên kết và Nâng cao Năng lực (ILC).
Hội đồng về Thiểu năng Trí tuệ đã làm cho tài liệu này Dễ Đọc. Viết tắt là CID.
Bạn cần hỏi CID nếu muốn sử dụng bất kỳ hình ảnh nào trong tài liệu này.
Bạn có thể liên hệ CID theo email business@cid.org.au.
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Giới thiệu về hướng dẫn này
Hướng dẫn này là của Trung tâm Luật cho
Người khuyết tật Úc.
Hướng dẫn cung cấp cho bạn ý tưởng về
những điều bạn nên biết hoặc làm.

Hướng dẫn này dành cho học sinh đi học tại
các trường chính thống ở NSW.

Nó cũng dành cho
• Những người học TAFE, đại học hoặc tại
những nơi khác
• Gia đình và người chăm sóc

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn học cách nói
chuyện với trường của bạn để nhận được sự hỗ
trợ cho việc học.
Có 6 phần trong hướng dẫn này.
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Chào mừng

Phần này là danh sách các trang mạng có thể
giúp bạn với các dịch vụ pháp lý và bênh vực.

Một số trang mạng không có trong hạng mục
Dễ Đọc.
Bạn có thể nhờ người hỗ trợ giúp bạn.

Trung tâm Luật cho Người khuyết tật Úc
giúp đỡ người khuyết tật bao gồm các
quyền của họ.

Để biết thông tin về luật người khuyết tật,
hãy truy cập
www.disabilitylaw.org.au
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Dịch vụ pháp lý

Các dịch vụ pháp lý này có thể giúp bạn
khiếu nại về sự phân biệt đối xử dành cho
người khuyết tật.

Youth Law Australia
(Luật pháp Thanh Thiếu niên Úc)
www.yla.org.au

Community Legal Centres NSW
(Các Trung tâm Pháp lý Cộng đồng NSW)
www.clcnsw.org.au

Legal Aid NSW (Hỗ trợ pháp lý NSW)
www.legalaid.nsw.gov.au
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Kingsford Legal Centre
(Trung tâm pháp lý Kingsford)
www.klc.unsw.edu.au

Public Interest Advocacy Centre
(PIAC, Trung tâm Bênh vực Quyền
lợi Công cộng)
piac.asn.au

Law Society of NSW (Hiệp hội Luật NSW)
www.lawsociety.com.au

Justice Connect (Kết nối Công lý)
www.justiceconnect.org.au
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Các Dịch vụ Bênh vực

Các dịch vụ bênh vực này có thể giúp bạn có
thông tin và hỗ trợ cho người khuyết tật.

People with Disability Australia
(Người Khuyết tật Úc)
www.pwd.org.au

Disability Advocacy NSW
(Bênh vực cho Người khuyết tật NSW)
www.da.org.au

Family Advocacy (Bênh vực Gia đình)
www.family-advocacy.com
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Physical Disability Council of NSW
(Hội đồng về Khuyết tật Thể chất của NSW)
www.pdcnsw.org.au

IDRS
www.idrs.org.au

Youth Action
(Hành động của Thanh Thiếu niên)
www.youthaction.org.au

Children and Young People with Disability
Australia (CYDA, Trẻ em và Thanh thiếu
niên Khuyết tật Úc)
www.cyda.org.au
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Parents for ADHD Advocacy Australia
(Cha mẹ cho Bênh vực người ADHD Úc)
www.parentsforadhdadvocacy.com.au

All Means All (Tất cả có nghĩa là Tất cả)
www.allmeansall.org.au

Các hỗ trợ khác

Học sinh, người chăm sóc và gia đình cần hỗ
trợ thêm có thể truy cập các trang mạng này.

Reach Out
www.au.reachout.com
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Beyond Blue
www.beyondblue.org.au

Kids Helpline
www.kidshelpline.com.au

Parentline
www.parentline.org.au

Lifeline
www.lifeline.org.au
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