
Isang Western Australia para sa Lahat:
Istratehiya ng Estado sa May-Kapansanan 

2020-2030 na ipinaliwanag sa isang pahina

Ang Disability Strategy ng Estado ay isang plano na may listahan ng mga ideya para maging mabuti o maunlad ang buhay ng mga taong may kapansanan. 
Ang planong ito ay para sa lahat sa WA. Lahat tayo ay makatutulong na mapabuti ang buhay ng mga taong may kapansanan at mga kasama nila sa buhay.

Diskarte sa paningin
“Ang mga taong may kapansanan, at mga kasama 

nila sa buhay ay bahagi nito kung saan sila ay 
nabibigyan ng tamang gabay at lakas ng loob sa 

paggawa ng mga desisyon nila sa buhay at sa 
kanilang komunidad.”

Makilahok at mag-ambag 

Tungkol saan ito – lahat ay dapat makibahagi 
Ang ibig sabihin – “ Ako ay lumalahok, nag-aambag at gumagawa 
ng mga pagpili o desisyon kaugnay sa aking pamumuhay”

Mga prioridad na lugar:

1 Edukasyon at 
pagsasanay (training)

2 Mga trabaho at iba 
pang hanapbuhay 

3 Pamumuno

4 Mga taong may kapansanan 
o kumplikadong 
pangangailangan 

Inklusibong komunidad 

Tungkol saan ito – ang mga lugar at  mga pag-uugali ay maayos
Ang ibig sabihin – “ Naramdaman ko ang kanilang pagtanggap bilang 
bahagi ng aking komunidad”

Mga prioridad na lugar:

1 Paggamit at pagsama 
pagplano

2 Imprastraktura 

3 Transportasyon

4 Isport at libangan

5 mga pag-uugali sa 
komunidad

6 teknolohiya

Pamumuhay 
ng maayos

Tungkol saan ito – ang mga tao ay masaya at 
malusog, sa suporta na kailangan nila 
Ano ang ibig sabihin nito – “Mayroon akong access sa 
pabahay at mga serbisyong sumusuporta sa akin upang 
mamuhay ng maayos” 

Priyoridad na mga lugar:

1 Pabahay

2 Mga serbisyo ng may 
kapansanan 

3 Kalusugan at kalusugan 
ng kaisipan

4 kapasidad ng 
manggagawa

Mga karapatan at 
pagkapantay-pantay

Tungkol saan ito – ang lahat ay tinatrato ng tama
Ang ibig sabihibn – “Ako ay tinatrato ng tama ,may 
dignidad at respeto at ang aking mga karapatan ay 
kinikilala”

Prayoridad na mga lugar:

1 Katarungan

2 Adbokasiya

3 Batas at 
kaligtasan 

4 impormasyon

Pamumuhay 
ng maayos

Gusto naming 
nakakasama 
ang aming mga 
kaibigan at 
magkaroon ng 
kasayahan sa 
isa’t- isa.

Gusto naming doon 
din sa kaparehong 
paaralang 
pinapasukan ng 
karamihan mag-
aral at tumanggap 
ng kaparehong 
edukasyon ang  
aming mga anak.

Gusto naming magkaroon 
ng kaparehong mga 
pagkakataon ang aming 
mga anak; maging anuman 
ang nais nila paglaki at 
maging masaya.

Gusto naming 
magbakasyon, 
magiging malaking 
kasayahan kung 
magka-kamping  
ang buong pamilya.

www.communities.wa.gov.au/statedisabilitystrategy


