
Một Tây Úc cho tất cả mọi người:
Chiến Lược Người Khuyết Tật Bang 2020-2030 tóm lược

Chiến Lược Người Khuyết Tật Bang là một kế hoạch với những ý tưởng nhằm cải thiện cuộc sống cho người khuyết tật được sống tốt hơn. Đây là kế hoạch dành cho 
tất cả mọi người ở Bang Tây Úc. Tất cả chúng ta đều có thể giúp cải thiện cuộc sống của người khuyết tật và những người xung quanh họ được tốt hơn.

Tầm nhìn chiến lược

“Người khuyết tật và những người chia sẽ trong 
cuộc sống của họ, được kết nối và có cảm giác 
được trao quyền sống theo cách họ chọn trong 

cộng đồng của chính họ.”

Tham gia và đóng góp

Điều đó là gì - tất cả mọi người cùng vào cuộc
Điều đó có nghĩa gì - “Tôi tham gia, đóng góp và đưa ra quyết định 
cho huớng đi trong cuộc sống của chính tôi”

Những lĩnh vực ưu tiên:

1 Thiết lập cơ sở giáo dục 
và đào tạo hòa nhập

2 Việc làm và tham gia 
kinh tế

3 Khả năng lãnh 
đạo

4 Những người có nhu 
cầu cao và phức tạp

Những cộng đồng hòa nhập

Điều đó là gì – ở mọi địa điểm và thái độ thể hiện sự hân hoan chào đón
Điều đó có nghĩa gì - “Tôi có cảm giác ¬được hoan nghênh, không bị bỏ rơi và là 
một phần của cộng đồng”

Những lĩnh vực ưu tiên:

1 Lập kế hoạch tiếp cận 
và hòa nhập

2 Cơ sở hạ tầng

3 Vận chuyển, đi lại

4 Thể thao và giải trí

5 Thái độ của cộng đồng

6 Kỹ thuật

Cuộc sống tốt

Điều đó là gì – con người vui vẻ, khỏe mạnh, cùng 
với sự hỗ trợ mà họ cần
Điều đó có nghĩa gì – “ tôi có được nhà ở và các dịch vụ 
để hỗ trợ tôi sống tốt”

Những lĩnh vực ưu tiên:

1 Nhà ở

2 Các dịch vụ cho người 
khuyết tật

3 Sức khỏe và sức 
khỏe tinh thần

4 Số lượng lực lượng 
lao động và khả 
năng

Điều đó là gì – mọi người được đối xử công bằng
Điều đó có nghĩa gì – “ tôi được đối xử công bằng và với 
nhân phẩm và tôn trọng, và quyền lợi của tôi được đề cao”

Những lĩnh vực ưu tiên:

1 Công bằng

2 Vận động, 
tuyên truyền

3 Luật pháp và 
an toàn

4 Thông tin

Sống Khỏe
Chúng tôi muốn 
đi chơi với bạn 
bè và tận hưởng 
những lúc bầu 
bạn bên nhau.

Chúng tôi muốn 
con cái mình 
được theo học 
cùng trường 
chính mạch và 
được hưởng 
cùng một nền 
giáo dục.

Chúng tôi muốn con 
cái mình có cùng 
các cơ hội; trở thành 
người như các em 
mong muốn và được 
hạnh phúc.

Chúng tôi muốn 
đi nghỉ mát, và 
nếu được đi cắm 
trại cả gia đình 
thì thật tuyệt.
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Quyền và sự bình đẳng


