
Papaanong kontakin 
ang DRC

Toll-Free Statewide
1-800-776-5746 (Boses)
1-800-719-5798 (TTY)

Bisitahin ang www.disabilityrightsca.
org o www.disabilityrightsca.org/

espanol para i-download ang mga 
paglalathala, kunin ang aming libreng 

pang-lingguhang e-Newsletter, at 
basahin ang tungkol sa aming mga 
kuwento ng kaso at mga tagumpay.

Makipag-ugnayan sa amin 
sa Facebook o Twitter.

o sa Youtube @
DisabilityRightsCA

Disability Rights California, 
isang 501(c)(3)organisasyon, ay 

pinopondohan ng sari-saring 
uri ng mga mapagkukunan, 
para sa kumpletong listahan 

ng mga nagpopondo, 
pumunta sa http://www. 

disabilityrightsca.org/Documents/ 
ListofGrantsAndContracts.html

Misyon:
Kami ay nagtataguyod, nagtuturo, 

nag-iimbestiga, at naghahabla para 
isulong at protektahan ang mga 

karapatan ng mga taga-California 
na may mga kapansanan.

“Untitled” ni Mia Brown na itinatanghal sa  
www.niadart.com

Mga halimbawa ng aming 
trabaho
–    Pinipigilan ang malalaking bawas sa 

pangangalaga na inaasahan ng libu-
libong tao na may mga kapansanan: 
Adult Day Health Services at 
In- Home Supportive Services

–    Sinasanay ang mga taong naninirahan 
sa mga institusyon hinggil sa 
kanilang karapatan na mamuhay sa 
komunidad; at tinutulungan ang iba 
na makahanap ng mga tahanan

–    Tinutulungang mag-organisa ang 
Capitol Action Day kung saan 
nakikipagkita ang daan-daang 
kabataan at mga tagapagtaguyod 
sa mga mambabatas tungkol 
sa mga isyu ng kapansanan

–    Tinitiyak ang mga residente ng mga 
ospital ng estado na mapapanatili ang 
kanilang mga personal na bagay

–    Tinutulungan ang libu-libong bata at 
mga may sapat na gulang na may 
mga kapansanang sa paglinang 
na makakuha ng mga serbisyo

–    Tumutulong maghain ng mga 
panukalang-batas para mapabuti ang 
pagre-report ng pang-aabuso sa pulis

–    Pinoprotektahan ang karapatang 
bumoto sa mga indibidwal sa 
mga ospital ng estado at mga 
pasilidad ng beterano

–    Nilalabanan ang stigma at 
diskriminasyon sa pamamagitan 
ng pagtuturo sa mga tao tungkol 
sa kanilang mga karapatan at 
pagbuo ng mga proyekto na 
tumatalakay sa diskriminasyon 
sa mga batas ng California



“Storyteller” ni Shirley How
na itinatanghal sa www.niadart.com

Tungkol sa amin
Buwan-buwan, humigit-kumulang 2,000 
tao ang humihingi ng tulong sa DRC 
na makakuha ng mga karapatan at 
serbisyo. 

Ang ilang indibidwal ay kailangan ng 
tulong na makakuha ng edukasyon o 
ma-upgrade ang mga kasanayan sa 
trabaho. Ang ibang isyu ay ibinubunyag 
ang mga problemang pang-estado 
at hinihingi ang aming masugid 
na pagpupursigi sa isang dekada. 
mga kabawasan sa mga kritikal na 
serbisyo ng gobyerno... kakulangan 
sa mga serbisyong batay sa tahanan 
at komunidad... mga patakarang 
pumapabor sa mas mahal, mga 
solusyong nakabatay-sa-institusyon... 
pang-aabuso at kapabayaan sa kahit 
saan manirahan ang mga taong 
may kapansanan... kakulangan sa 
napupuntahan, nakakayang pabahay... 
at mga pagpupursigi para lansagin ang 
mga batas na nagtitiyak ng parehong 
paggamit sa mga serbisyong pang-
negosyo at pampubliko.
Tingnan ang aming pinakabagong Plano 
ng Pagtataguyod at alamin ang tungkol 
sa aming trabaho sa:
www.disabilityrightsca.org.

Suportahan kami
Tulungang suportahan ang trabaho 
ng Disability Rights California at 
mag-ambag ngayon sa: http:// www.
disabilityrightsca. org/about/donate.htm.

Mga problema na hindi 
kami makakatulong:
–   Direktang pagsasakatawan 

sa batas sa criminal, batas 
sa pamilya, pagkabangkarote 
o mga pagpapalayas

–   Mga kaso sa personal na pinsala
–   Magpuno ng mga application 

form ng Social Security
–   Pagkuha ng tagapangalaga 

o tagapag-ingat

10 libreng serbisyo sa mga 
taong may kapansanan
1.     Magbigay ng impormasyon 

tungkol sa iyong mga karapatang 
legal, sibil, at ng serbisyo

2.     Magkaloob ng tulong na teknikal, 
pagsasanay, mga paglalathala 
at suporta sa pagtataguyod

3.     Magtaguyod para makasiguro 
na mabebenepisyuhan ng mga 
batas ang mga taga-California 
na may mga kapansanan

4.     Imbestigahan ang pang-aabuso at 
kapabayaan sa mga institusyon

5.     Umabot sa mga hindi marapat 
na komunidad ng lahi ng mga 
tao at may kapansanan

6.     Magkaloob ng mga serbisyo 
ng sariling-pagtataguyod sa 
kapantay para sa mga taong 
may saykayatriko o mga 
kapansan sa paglilinang 

7.     Magkaloob ng pagsasanay sa 
mga karapatan ng pasyente 
sa pagtataguyod para sa mga 
pagtataguyod ng mga karapatan 
ng pasyente sa lalawigan

8.     Magtaguyod para sa mga 
taong may mga kapansanan sa 
paglilinang na mga gumagamit 
ng sentrong pangrehiyon

9.     Maghatid ng maramihang kaso 
at gumanap bilang “kaibigan 
ng korte” sa mga kasong may 
kaugnayan-sa-kapansanan

10.   Magkaloob ng legal na tulong 
para sa mga isyung may 
kaugnayan-sa-kapansanan

Bisyon:

Aming nakikinita ang 
isang walang-hadlang, 
napapabilang, naiibang 

mundo na pinapahalagahan 
ang bawat indibidwal at 

bawat boses. Sa mundong ito, 
ang lahat ng taong may ka-
pansanan ay nae-enjoy ang ka-
pangyarihan ng parehong mga 

karapatan at oportunidad, 
dignidad, kagustuhan, 
kasarinlan at kalayaan 

sa pang-aabuso, 
pagpapabaya at 
diskriminasyon.


