ΠΟΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ
ΤΗΝ DDLS;
Η Κοινοπολιτειακή Κυβέρνηση.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ;
Συνήθως οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.
Περιστασιακά ίσως χρειαστεί να πληρώσετε
για κάποια εκτός προϋπολογισμού έξοδα ή
άλλες δαπάνες. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα το
συζητήσουμε μαζί σας.
Επίσης, κάθε δωρεά είναι ευπρόσδεκτη!

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ;
Συνήθως (αλλά όχι πάντα) το Κέντρο μπορεί
να κανονίσει για δωρεάν διερμηνεία.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;
Επικοινωνήστε με τη Disability
Discrimination Legal Service.

Διεύθυνση:
Cairns Community Legal Centre Inc
(Εκεί είναι ενσωματωμένη η Νομική Υπηρεσία
για Διακρίσεις λόγω Αναπηρίας)
Level 1
Main Street Arcade
85 Lake Street
(PO Box 7129)
CAIRNS Q 4870
Οι εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες με
αναπηρικό καροτσάκι.

Τηλέφωνο:
(07) 4031 7358 (Πελάτες DDLS στο Cairns)
1800 650 197
(Πελάτες DDLS εκτός Cairns)

Ιστότοπος:
www.cclc.org.au
Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο είναι
διαθέσιμο σε άλλες γλώσσες στον
ιστότοπό μας. Τα πολύγλωσσα φυλλάδια
χρηματοδοτήθηκαν από το Legal Practioner
Interest on Trust Accounts Grant Fund.
Οι πληροφορίες του φυλλαδίου ισχύουν
μέχρι τον Οκτώβριο του 2006. Ενδέχεται να
γίνουν αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση.

ΔΩΡΕΑΝ νομικές συμβουλές,
πληροφορίες και
παραπεμπτικές υπηρεσίες
διατίθενται στην

Η Νομική Υπηρεσία για Διακρίσεις
λόγω Αναπηρίας συστεγάζεται με τo
Cairns Community Legal Centre Inc
(Κοινοτικό Νομικό Κέντρο του Cairns)

Ευχαριστούμε όσους εθελοντές προσφέρουν
γενναιόδωρα το χρόνο τους για να στηρίξουν
την Cairns Community Legal Centre Inc και
τους αντικειμενικούς της στόχους.
Χωρίς αυτούς το Κέντρο δεν θα μπορούσε να
παράσχει πολλές από τις υπηρεσίες του.
Greek

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ;
Η Νομική Υπηρεσία για Διακρίσεις λόγω
Αναπηρίας (DDLS) είναι μια εξειδικευμένη
νομική υπηρεσία για άτομα με αναπηρίες που
έχουν αντιμετωπίσει άνιση μεταχείριση λόγω
της αναπηρίας τους.

ΠΟΙΟΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ DDLS;
Η DDLS παρέχεται από την Cairns
Community Legal Centre Inc (το Κέντρο).
Το Κέντρο είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός που λειτουργεί με εθελοντές και
ολιγάριθμο προσωπικό.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΑΝΑΠΗΡΙΑ»;
Η λέξη «αναπηρία» έχει ευρεία έννοια.
Ακολουθούν κάποια ελάχιστα παραδείγματα:
• Σωματικές αναπηρίες
• Ασθένειες όπως το HIV/AIDS ή η
ηπατίτιδα C
• Παθήσεις όπως η επιληψία, ο διαβήτης, η
ανορεξία ή η πολλαπλή σκλήρυνση.
• Προβλήματα όρασης, ακοής ή
κινητικότητας
• Ψυχικές ασθένειες
• Πνευματική αναπηρία.

Καταγγελίες για διακρίσεις που βασίζονται
στην αναπηρία κάποιου μπορούν να γίνουν σε
ό,τι αφορά τομείς όπως η εργασία, η παιδεία,
τα καταλύματα, τα αγαθά και οι υπηρεσίες, η
συνταξιοδότηση, τα ασφαλιστικά και οι λέσχες.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η DDLS;
Η DDLS παρέχει ΔΩΡΕΑΝ νομικές συμβουλές
και πληροφορίες όσον αφορά θέματα
διακρίσεων λόγω αναπηρίας.
Η DDLS παρέχει νομική εκπροσώπηση μόνο
σε περιορισμένες περιστάσεις.

ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΩ ΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ;
Νομικές συμβουλές παρέχονται με ραντεβού.
Τηλεφωνήστε στην DDLS για ραντεβού.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η DDLS επίσης παρέχει ομιλίες, εργαστήρια
και σεμινάρια σε κοινοτικές ομάδες σχετικά με
θέματα διακρίσεων λόγω αναπηρίας.
Τηλεφωνήστε στην DDLS για πληροφορίες.

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δυστυχώς η DDLS δεν είναι πάντα σε θέση να
βοηθήσει.
Αν η DDLS δεν μπορέσει να βοηθήσει, θα
κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας
παραπέμψουμε στον κατάλληλο φορέα.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ DDLS;
Η DDLS είναι στη διάθεση ατόμων με
αναπηρίες που ζουν στο North Queensland
(περιοχή από το Sarina, δυτικά ως το
Northern Territory και βόρεια ως το Torres
Strait). Σε ορισμένες περιπτώσεις όσοι έχουν
σχέση με άτομα με αναπηρίες, όπως φίλοι,
συνεργάτες ή φροντιστές, μπορούν επίσης να
χρησιμοποιήσουν τη DDLS.

