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یک آسترالیای غربی برای همه:
تشریح تدبیر ایالتی 2020-2030 معیوبیت ومعلولیت در یک صفحه

استراتیژی ایالتی معیوبیت )معلولیت( یک پالن با یک لست نظریاتی است که زندگی را برای افراد معیوب یا معلول بهتر میسازد. این پالن برای برای همه 
افراد در آسترالیای غربی میباشد.

دیدگاه استراتیژی
افراد دارای معلولیت ومعیوب و کسانی که با آنها زندگی مشترک دارند، 
در جامعه ای که همه به آن تعلق دارند سهیم هستند و احساس قدرت می 

کنند تا مطابق به خواست خود زندگی کنند«.

سهمگیری و اشتراک

در مورد چیست - همه درآن سهم دارند
معنی آن چیست - “من اشترک میکنم، سهم میگیرم و خودم تصمیم میگیرم که چگونه زندگی 

ام را به پیش ببرم”

اولویت ها )چیزهای مهم(:

تعلیمات و شرایط آموزش فرا 1
گیر 

کار و سهمگیری اقتصادی2

رهبری3

افراد با نیاز های زیاد و مغلق 4
)پیچیده(

جوامع همه شمول

در مورد چیست - مکان ها )جا ها( و رویه ها استقبال کننده هستند
معنی آن چیست - “من احساس می کنم که مورد استقبال بوده، سهم داشته و بخشی از جامعه خود هستم”

اولویت ها )چیزهای مهم(:

پالن برای دسترسی و فرا گیر 1

زیربنا و تعمیرات2

ترانسپورت )وسایل نقلیه(3

ورزش و تفریحات4

بینش و رویه جامعه5

فن آوری )تخنیک(6

 خوب زیستن

در مورد چیست - مردم با حمایتی که نیاز دارند شاد و سالم هستند
معنی آن چیست - “من به خانه )مسکن( و خدماتی دسترسی دارم که به من کمک 

میکند تا خوب زندگی کنم”

اولویت ها )چیزهای مهم(:

خانه )مسکن(1

خدمات معیوبیت یا معلولیت2

صحت و صحت وسالمت 3
روانی )روحی(

ظرفیت و توانایی نیروی کار4

حقوق و رفتار عادالنه

در مورد چیست - با همه منصفانه رفتار می شود
معنی آن چیست - “با من عادالنه و با عزت و احترام رفتار می شود و 

حقوق من رعایت می شود”

اولویت ها )چیزهای مهم(:

عدالت1

پشتیبانی و دفاع از حقوق2

قانون و امنیت3

معلومات4

خوب زندگی 
نمودن

ما خوش داریم با 
اندیوال های خود به 

چکر رفته و از با هم 
بودن خوش شویم. 

ما خوش داریم که 
اوالدهای ما به مکتب 

های معمولی مشابه 
رفته و تعلیم مشابهی 

داشته باشند.

ما می خواهیم که اوالدهای ما 
فرصت های مشابهی داشته 

باشند؛ به آنچه می خواهند و از 
آن خوش هستند دست یابند. 

ما می خواهیم به 
مسافرت رویم، و عالی 

است که به حیث یک 
فامیل برای چکر رفته 

و خیمه بزنیم.

www.communities.wa.gov.au/statedisabilitystrategy


