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MAKIPAG-UGNAY SA AMIN

malusog at kaaya-ayang buhay na

Para sa impormasyon tungkol sa mga

may masaganang pagsasamahan.

publikasyon ng Council, abiso, oportunidad
sa pagpopondo, at ibang napapanahong
balita na mahalaga sa mga taong may mga

Misyon

kapansanang developmental at kanilang

Ang misyon ng Maryland

i-follow kami sa social media.

mga pamilya, bisitahin ang aming website,
mag-sign up para sa mga post ng balita, at

Developmental Disabilities Council
ay pasulungin ang pagsasapi sa
mga taong may kapansanang

email: info@md-council.org

developmental sa lahat ng bahagi

telepono: 410.767.3670 • 1.800.305.6441

ng buhay sa komunidad sa
pamamagitan ng pagtatanggal
ng mga hadlang, paglikha ng mga
oportunidad, pagpapatibay sa mga
tao, at pagsusulong ng pagbabago.

online: www.md-council.org
217 E. Redwood Street, Suite 1300
Baltimore, Maryland 21202
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PARA MATUPAD ANG AMING MISYON, ANG COUNCIL AY:

• Nagtuturo at nag-aabiso sa mga tagagawa ng
polisiya tungkol sa mga isyu ng kahalagahan
sa mga taong may mga developmental na
kapansanan at sa kanilang mga pamilya.
• Nagsusulong mga mga polisiya, kasanayan,
batas, at serbisyo na sumusuporta sa mga
taong may developmental na kapansanan
upang isagawa ang pagkontrol sa kanilang mga
buhay, abutin ang kanilang buong makakaya, at
manguna sa produktib at makabuluhang buhay.
• Gumagawa at pinopondohan ang mga
inisyatibo na nagdaragdagang upang
mapabilang sa komunidad, paghusayin ang
mga serbisyo at suporta, at dagdagan ang mga
oportunidad ng mga taong may developmental
na mga kapansanan upang ipagpatuloy ang
kanilang mga inaasahan, pangarap, at hangarin.
• Nagsusulong ng makabagong mga hakbang
upang suportahan ang mga taong mabuhay,
matuto, magtrabaho, at masiyahan sa buhay
sa komunidad.

Ang Council ay nakikipagtulungan sa mga taong
may mga developmental na kapansanan at sa

kanilang mga pamilya, gayundin sa ibang mga tao
at organisasyon, upang magdulot ng tumatagal

na pagbabago. Bumuo kami ng 5 taong Planong
Pang-estado na nagtatakda ng aming mga

prayoridad at nagsisilbi bilang roadmap para sa
pagtupad ng mga layunin namin.
MEMBERSHIP NG COUNCIL

Ang mga miyembro ng Maryland
Developmental Disabilities Council ay itinalaga
ng gobernador at kabilang ang mga taong
may mga developmental na kapansanan,
mga miyembro ng pamilya, service provider,
kinatawan ng ahensya ng estado, at kinatawan
ng Disability Rights Maryland and the Maryland
Center for Developmental Disabilities.
PAGPOPONDO NG COUNCIL

• Itaguyod ang pagtatanggal ng mga hadlang na
lumilikha ng pagkakahiwalay at pagbubukod at
paglilimita sa mga oportunidad para sa ganap
na pagkakabilang at pakikilahok sa komunidad.

Ang Maryland Developmental Disabilities

• Nagpapabatid ng pampublikong
kamalayan tungkol sa mga kontribusyon
ng mga tao at kakayahan upang ang mga
pagkakaiba ay igalang, baguhin ang mga
pag-uugali, at pagbibilang at maaasahan
ang pagkakapantay-pantay.

nakahanay sa aming misyon. Kabilang dito ang

• Sumusuporta sa mga taong may mga
kapansanang developmental at binubuo ng
kanilang mga pamilya ang adbokasiya at mga
kakayahan sa pamumuno upang makaapekto
sa pagbabago sa kanilang sariling mga buhay
at sa buhay ng iba.

Council ay naglalaan ng pondo sa mga
organisasyon at mga grupo upang magsagawa
ng malawakang saklaw ng mga aktibidad na
maliliit na kaloob, pagsasanay, pag-isponsor ng
mga pang-edukasyong event, at ibang maliliit
at malalaking inisyatiba.
Para sa higit na impormasyon tungkol sa
membership at pagpopondong oportunidad,
bisitahin ang aming website, md-council.org,
o tumawag sa 1.800.305.6441.

Legal na Pahintulot Ang Maryland Developmental Disabilities Council ay nagsosolong organisasyon na pinamumunuan ang sarili
na itinatag noong 1971 at pinondohan sa pamamagitan ng Developmental Disabilities Assistance at Batas sa Katipunan ng mga
Karapatan o Bill of Rights. Tumatanggap ang Council ng taunang pederal na alokasyon ng pondo na pinangangasiwaan sa
pamamagitan ng Pangangasiwa sa Intelektuwal at Mga Kapansanang Developmental.

