
Chúng tôi Hiểu rõ Sức khỏe của chính mình

 Hãy lắng nghe các phụ nữ 
khuyết tật

 Phụ nữ khuyết 
tật là những 

 cá nhân 

 
Dành thời gian để hỏi thăm phụ nữ về sức khỏe của họ.

Hãy hỏi chúng tôi cách làm cho cuộc sống dễ tiếp cận hơn đối với chúng tôi.

 Trân trọng tiếng nói  
của phụ nữ khuyết tật

 Tạo các mối quan hệ hợp tác 
với phụ nữ khuyết tật

Cho phép phụ nữ khuyết tật đưa ra các quyết định cùng với ban y tế của họ.

Hãy xem xét nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe 
của phụ nữ khuyết tật.

 

 
 

Khả năng tiếp cận được là công việc của mọi người 
Làm việc để loại bỏ các rào cản về thể chất, giao tiếp và thái độ ứng xử.

 
 

 
 

 
 

Muốn biết thêm thông tin, xin truy cập  
https://www.wdv.org.au/

Bảo đảm rằng phụ nữ khuyết tật có ý kiến đóng 
góp ở tất cả các cấp trong tổ chức.

Việc soạn thảo nguồn tài liệu này được Bộ Dịch Vụ Xã Hội của Chính Phủ Úc hỗ trợ. 
Truy cập www.dss.gov.au để biết thêm thông tin.Sự tài trợ của Bộ Dịch Vụ Xã Hội của 
Chính Phủ Úc được trân trọng ghi nhận.
Women with Disabilities Victoria cũng muốn xin ghi nhận sự hỗ trợ không ngừng từ các tổ 
chức đối tác của chúng tôi – Trung Tâm Đa Văn Hóa cho Sức Khỏe Phụ Nữ, Women’s Health 
Loddon Mallee và Women’s Health in the North cũng như các thành viên của Nhóm Tư Vấn Dự Án.
Chúng tôi xin gởi lời cám ơn đặc biệt tới 12 Chuyên Gia Y Tế của Women with Disabilities, những 
người đã đóng góp khả năng chuyên môn của mình vào nguồn tài liệu này như một phần trong tiến 
trình đồng thiết kế của chúng tôi.
Tài liệu này do Women with Disabilities Victoria soạn thảo. Được Women with Disabilities Victoria 
xuất bản: Level 9/255 Bourke Street, Melbourne, Victoria 3000
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