Khuyết tật là gì?
•

Hầu như cứ mỗi 5 người Úc thì có 1 người bị một hoặc nhiều khuyết tật. Đây
có nghĩa là trong suốt cuộc sống của bạn sẽ có lúc nào đó mà bạn bị một khuyết
tật và/hoặc biết, làm việc chung, yêu mến một người nào đó và/hoặc có thân nhân
bị khuyết tật.

•

Khuyết tật có thể biểu hiện rõ hoặc tiềm ẩn, có thể vĩnh viễn hoặc tạm thời và
có thể ảnh hưởng một ít hoặc đáng kể đến khả năng của người bị khuyết tật. Hơn
80% khuyết tật không biểu hiện rõ. Nhiều người không nghĩ rằng họ có khuyết tật;
tuy nhiên họ có thể được hưởng chế độ hiệu chỉnh hợp lý trong lãnh vực giáo dục
và nhân dụng để giúp họ đạt được tiềm năng tối đa của họ.

•

Khuyết tật có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển, khả năng học hỏi hoặc khả
năng truyền đạt một cách dễ dàng.

•

Định nghĩa trong Đạo luật chống Phân biệt Khuyết tật năm 1992 (Disability
Discrimination Act (1992)) rất rộng rãi và có thể bao gồm nhiều điểm mà bạn
chưa hề nghĩ rằng được xem như khuyết tật, gồm cả:
mất mát hoàn toàn hoặc một phần các chức năng của thân thể hay tâm trí
mất mát hoàn toàn hoặc một phần của thân thể
có sự hiện diện của các vi sinh gây bệnh tật trong thân thể
một phần nào đó của thân thể hoạt động sai chức năng, hình thành không
chuẩn hoặc bị dị dạng
- một loạn chứng hoặc hoạt động sai chức năng gây hậu quả là khả năng
học hỏi của người này khác hơn người không bị các vấn đề nêu trên
- một loạn chứng, bệnh tật ảnh hưởng đến khả năng suy xét, nhận thức về
thực tại, cảm xúc hoặc phán đoán, hoặc gây hậu quả đưa đến các hành vi
quấy nhiễu.
-

•

Mặc dầu có một số người bị khuyết tật bẩm sinh, nhiều người đang bị khuyết
tật có thể đã sống một khoảng thời gian dài trong cuộc đời của họ mà không
bị các khuyết tật này. Ví dụ như, những người bị khuyết tật do tai nạn nơi làm
việc hoặc tai nạn xe, và những người có thể bị khuyết tật do tuổi già của họ.
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•

Ví dụ về các tình trạng có thể được xem như khuyết tật thể theo Đạo luật
chống Phân biệt Khuyết tật năm 1992 gồm có:
- Tình trạng Bệnh Mãn tính
Bệnh Suyễn, Tiểu Đường, Ung Thư, Bệnh Crohn, Viêm Khớp
- Khuyết tật Trí năng
Hội chứng Down, Hội chứng Nhiễm sắc thể X Mỏng manh (Fragile X
Syndrome), Hội chứng Thai nhi bị ảnh hưởng của Rượu (Fetal Alcohol
Syndrome)
- Khuyết tật về Khả năng Học hỏi
Chứng khó đọc (Dyslexia), Chứng khó viết (Dysgraphia), Nhạy cảm với
Ánh sáng/màu sắc (Scotopic Sensitivity)
- Tình trạng Bệnh Tâm thần
Trầm cảm (Depression), Loạn chứng Lo âu (Anxiety Disorders), Tâm thần
phân liệt (Schizophrenia), Loạn chứng Lưỡng cực (Bipolar Disorder)
- Tình trạng liên quan đến Thần kinh hệ
Đa Xơ cứng (Multiple Sclerosis), Động kinh (Epilepsy), Hội chứng Tự kỷ
Asperger
- Khuyết tật Thân thể
Tổn thương Cột Sống (Spinal Cord Injury), Liệt Não (Cerebral Palsy)
- Khuyết tật Giác quan
Thính giác, Thị giác

Ai là Người có Khuyết tật?
•

Người có khuyết tật là thành viên thuộc mọi lãnh vực trong cộng đồng của chúng
ta: đàn ông, đàn bà, và trẻ em; các chủ nhân và nhân viên; các học sinh và giáo
viên; thổ dân và người không phải là thổ dân; các thân chủ; và các công dân.

•

Điểm duy nhất để nhận ra một người có khuyết tật là họ có thể không làm được
việc gì đó theo cách thức giống như đa số người trong trào lưu xã hội, nếu không
có một hiệu chỉnh cho thích nghi hoặc sửa đổi để giúp họ vượt qua các ảnh hưởng
gây ra do khuyết tật của họ. Cho dầu hai người có khuyết tật giống nhau đi nữa,
họ cũng không trải qua các kinh nghiệm giống nhau về khuyết tật của họ.

Nguồn tham khảo
Job Access
http://jobaccess.gov.au/Coworkers/Working_with_people_with_disability/Pages/home.aspx
Australian Employers Network on Disability
www.employersnetworkondisability.com.au/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=16
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