
The Multicultural Peer Network facilitates  
FREE in-language, peer lead support networks  
that aim to increase the independence, social and 
community participation for people from culturally  
and linguistically diverse (CALD) communities, people 
with disability, their families and carers across NSW.

The peer to peer groups are designed to:
• Help improve social and community participation between  

people with disability and the communities they live in
• Increase knowledge on mainstream and disability services  

available to CALD communities, including the NDIS
• Support local communities in making informed decisions  

about their own lives
• Provide helpful in-language resources to CALD communities
• Create opportunities where CALD communities can continue  

learning and share information
• Provide ongoing contact for isolated CALD communities
• Train and employ paid Lived Experience Facilitators to  

deliver five sessions throughout the year 

Be part of the
Multicultural Peer Network

If you would like to know more 
about the Multicultural Peer 
Network or how you can connect 
with a Peer Support group in your 
area please contact  
Susie Eve, SSI ILC Coordinator:
e seve@ssi.org.au
m 0403 597 303

The Multicultural Peer Support Network (MPN) is an initiative of  
Settlement Services International (SSI).  The project is funded by the 
National Disability Insurance Scheme (NDIS) Information, Linkages and 
Capacity Building (ILC) Program.
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Mạng lưới cho Người Đồng cảnh ngộ Đa văn hoá – 
Multicultural Peer Network – tạo điều kiện cho các mạng 
lưới hỗ trợ MIỄN PHÍ do người đồng cảnh ngộ đứng đầu, 
bằng các ngôn ngữ, nhằm nâng cao khả năng tự lập, tham 
gia hoạt động xã hội và cộng đồng cho những người thuộc 
cộng đồng văn hoá và ngôn ngữ đa dạng (CALD), cho 
người khuyết tật, cho gia đình họ và cho người chăm sóc 
họ ở khắp NSW.

Các nhóm người đồng cảnh ngộ giúp đỡ lẫn nhau là nhằm mục đích:

• Giúp cải thiện sự tham gia xã hội và tham gia cộng đồng giữa những 
người khuyết tật với cộng đồng nơi họ đang sống

• Nâng cao sự hiểu biết về các dịch vụ chính thống và dịch vụ khuyết tật 
phục vụ cho các cộng đồng CALD, trong đó có NDIS

• Hỗ trợ cộng đồng địa phương đưa ra các quyết định chín chắn về đời 
sống của chính họ

• Cung cấp nguồn tài liệu hữu ích bằng các ngôn ngữ cho cộng đồng CALD

• Tạo ra các cơ hội cho cộng đồng CALD có thể tiếp tục học hỏi và chia sẻ 
thông tin

• Giữ liên lạc được thường xuyên với các cộng đồng CALD bị cô lập

• Huấn luyện và tuyển dụng các nhân viên hướng dẫn nhóm có kinh nghiệm 
sống và được trả lương để tổ chức năm buổi họp nhóm trong năm

Hãy tham gia vào
Mạng lưới cho Người 
Đồng cảnh ngộ Đa văn hoá

Nếu quý vị muốn biết thêm về 
Mạng lưới cho người đồng cảnh 
ngộ hoặc cách thức để quý vị 
có thể kết nối với nhóm Hỗ trợ 
người đồng cảnh ngộ ở vùng 
địa phương, vui lòng liên lạc với 
Susie Eve, Điều phối viên SSI ILC:
e seve@ssi.org.au
m 0403 597 303

Mạng lưới Hỗ trợ cho Người Đồng cảnh ngộ Đa văn hoá – Multicultural Peer 
Support Network (MPN) là một sáng kiến của Settlement Services International 
(SSI). Dự án được tài trợ bởi National Disability Insurance Scheme (NDIS) 
Information, Linkages and Capacity Building (ILC) Program. 

Vietnamese
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