
Cách liên hệ với DRC

Số miễn cước trong phạm 
vi tiểu bang

1-800-776-5746 (Thoại)
1-800-719-5798 (TTY)

Truy cập www.disabilityrightsca.
org hoặc www.disabilityrightsca.

org/espanol để tải về các ấn 
bản, nhận bản tin điện tử hàng 

tuần miễn phí và đọc các vụ kiện 
và câu chuyện thành công.

Kết nối với chúng tôi trên 
Facebook hoặc Twitter.

hoặc trên Youtube @
DisabilityRightsCA

Disability Rights California, một tổ 
chức 501(c)(3), được tài trợ bởi nhiều 

nguồn, để biết danh sách các nhà 
tài trợ đầy đủ, truy cập http://www. 
disabilityrightsca.org/Documents/ 
ListofGrantsAndContracts.html

Nhiệm vụ: 
Chúng tôi tán thành, 

giáo dục, điều tra và kiện 
tụng để đề xuất và bảo 

vệ các quyền của người 
khuyết tật California.

“Untitled” của Mia Brown 
được trưng bày tại www.niadart.com

Ví dụ về công việc của 
chúng tôi
–    Ngăn cản hàng ngàn người 

khuyết tật tự làm mình đau để 
được quan tâm: Dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe ban ngày dành cho 
người lớn và dịch vụ hỗ trợ tại nhà

–    Giúp những người sống trong 
tổ chức hiểu về quyền sống 
trong cộng đồng của họ; và 
giúp một số người tìm nhà

–    Giúp tổ chức Ngày hành 
động Capitol để hàng trăm 
thanh nhiên và luật sư gặp gỡ 
các nhà lập pháp về các vấn 
đề của người khuyết tật

–    Đảm bảo bệnh nhân trong các 
bệnh viện của tiểu bang có thể 
giữ gìn tài sản cá nhân của mình

–    Giúp hàng ngàn trẻ em và 
người lớn bị khuyết tật về phát 
triển có thể nhận dịch vụ

–    Giúp thông qua dự luật 
để cải thiện việc báo cáo 
lạm dụng cho cảnh sát

–    Bảo vệ quyền bầu cử cho 
các cá nhân trong bệnh viện 
của tiểu bang và các cơ 
sở của cựu chiến binh

–    Đấu tranh với những điều xấu 
và tình trạng phân biệt bằng 
cách hướng dẫn mọi người về 
quyền của họ và phát triển các 
dự án giải quyết tình trạng phân 
biệt trong luật pháp California



“Storyteller” của Shirley How
được trưng bày tại www.niadart.com

Tầm nhìn: 

Chúng tôi tưởng tượng ra 
một thế giới đa dạng, phong 
phú, không có rào cản, tôn 

trọng từng cá nhân và ý kiến 
cá nhân. Trong thế giới này, tất 
cả người khuyết tật tận hưởng 
sức mạnh của các quyền và cơ 

hội bình đẳng, phẩm giá, lựa 
chọn, độc lập và không bị 
lạm dụng, thờ ơ và phân 

biệt.

Giới thiệu
Hàng tháng, khoảng 2.000 người 
yêu cầu DRC trợ giúp để nhận 
được các quyền và dịch vụ. 

Một số cá nhân cần trợ giúp để 
được giáo dục hoặc nâng cấp các 
kỹ năng nghề nghiệp. Các sự cố 
khác cho biết các vấn đề trong 
phạm vi tiểu bang và cần phải nỗ 
lực liên tục trong nhiều thập kỷ: 
cắt giảm các dịch vụ quan trọng 
của chính phủ... thiếu nhà và các 
dịch vụ dựa trên cộng đồng... 
các chính sách ủng hộ giải pháp 
tốn kém, dựa theo tổ chức... việc 
lạm dụng và thờ ơ tại những nơi 
người khuyến tật sinh sống... 
không được tiếp cận và không đủ 
điều kiện để có nhà... và nỗ lực 
để loại bỏ luật đảm bảo người 
khuyết tật có cơ hội bình đẳng khi 
tiếp cận với các doanh nghiệp và 
các dịch vụ công. Xem Chương 
trình vận động và tìm hiểu về 
công việc của chúng tôi tại: www.
disabilityrightsca.org.

Hỗ trợ
Giúp hỗ trợ công việc của 
Disability Rights California 
và tài trợ ngay hôm nay tại: 
http:// www.disabilityrightsca. 
org/about/donate.htm.

Các vấn đề chúng tôi 
không thể trợ giúp về:
–  Thuyết trình trực tiếp về hình 

luật, bộ luật về gia đình, phá 
sản hoặc thu hồi tài sản

–   Kiện cáo về thương 
tích cá nhân

–   Điền các mẫu đơn 
An sinh xã hội

–   Nhận trách nhiệm giám 
hộ hoặc bảo hộ

10 dịch vụ miễn phí dành 
cho người khuyết tật
1.     Cung cấp thông tin về quyền 

lợi pháp lý, quyền công dân 
và quyền hưởng dịch vụ

2.     Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, đào 
tạo, ấn bản và hỗ trợ về luật

3.     Tán thành để đảm bảo rằng luật 
ủng hộ người khuyết tật California

4.     Điều tra việc lạm dụng và 
thờ ơ tại các tổ chức

5.     Liên hệ với các cộng 
đồng người khuyết tật và 
nhóm người thiệt thòi

6.     Cung cấp các dịch vụ trợ giúp 
bạn bè hoặc người cùng cảnh 
ngộ cho người khuyết tật về 
phát triển hoặc tâm thần

7.     Cung cấp đào tạo về luật đối 
với các quyền của bệnh nhân 
cho các luật sư về quyền 
của bệnh nhân trong hạt

8.     Ủng hộ người khuyết tật về phát 
triển, đây là những người tiêu 
dùng trung tâm trong vùng

9.     Tiến hành các vụ kiện thay mặt 
tập thể và đóng vai trò như "thân 
hữu của tòa án" trong các vụ kiện 
liên quan đến người khuyết tật

10.   Cung cấp trợ giúp về luật 
cho các vấn đề liên quan 
đến người khuyết tật


