DRAS BOARD NOMINEES
Disability Rights Advocacy Service Inc (DRAS) đang tổ chức một cuộc bầu cử các thành viên được
chỉ định cho các vị trí trong Hội đồng quản trị DRAS.
Cuộc bầu cử đang được điều hành thông qua một trang web độc lập, Người chạy bầu cử và cử tri
yêu cầu đăng nhập id an toàn để có thể bỏ phiếu. Các thành viên DRAS đã cung cấp tài khoản
email sẽ được gửi qua email một liên kết để cho phép họ bỏ phiếu khi bỏ phiếu mở cửa vào thứ
Hai ngày 22 tháng 11 năm 2021. Liên kết sẽ hoạt động cho đến 5:00 chiều thứ Sáu ngày 26 tháng
11 năm 2021.
Nếu bạn chưa cung cấp địa chỉ email cho DRAS hoặc không có quyền truy cập email, vui lòng gọi
cho DRAS theo số 8351 9500 để được đăng ký trước 5:00 chiều thứ Sáu ngày 19 tháng 11 năm
2021. Bạn sẽ được cung cấp đăng nhập vào chi tiết để truy cập trang web Election Runner.
BRADDICK, Colleen
Tôi là một luật sư đã nghỉ hưu, đã tham gia Hội đồng quản trị DRAS từ ngày 18 tháng 1 năm 2021
và muốn tiếp tục trong Hội đồng quản trị để hỗ trợ DRAS.
DAVIES, Robyn Lee
Tôi sống với một khuyết tật và mang kinh nghiệm cuộc sống này vào vai diễn.
Tôi hiểu những thách thức và rào cản mà những người khuyết tật phải đối mặt hàng ngày trong
việc tiếp cận các dịch vụ và thông tin. Là một khách hàng trước đây của DRAS, tôi có một sự hiểu
biết về vận động và tổ chức.
Tôi đã làm việc trong vai trò dịch vụ khách hàng trong nhiều năm và thuộc sở hữu của các doanh
nghiệp riêng, vì vậy tôi mang lại rất nhiều kiến thức về dịch vụ xuất sắc, quản lý và quan hệ công
chúng.
FRATAMICO, Antonio,
Không có tiểu sử nào được cung cấp.
GRECO, Luisa
Tôi mang hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khuyết tật, chăm sóc người cao tuổi và
các dịch vụ đa văn hóa trong khả năng phát triển cộng đồng và đã làm việc trong các cơ quan vận
động.
Tôi đã quản lý các chương trình NDIS hỗ trợ các cá nhân và gia đình tiếp cận các dịch vụ. Tôi tình
nguyện trong nhiều khả năng khác nhau như một Công lý hòa bình, trong một trung tâm cộng đồng
và cũng trong các ủy ban cộng đồng và chính phủ.
Tôi có thể hỗ trợ hội đồng quản trị DRAS thông qua lãnh đạo và quản trị lành mạnh và có nhiều kinh
nghiệm trong lập kế hoạch chiến lược, quy trình của chính phủ và cơ quan tài trợ và quản lý rủi ro.
Tôi mong muốn có cơ hội mang kiến thức và chuyên môn này đến hội đồng quản trị.

HILLE, Jeron
Không có tiểu sử nào được cung cấp.
HOWSON, Laurna
Sinh ra ở Murray Bridge, kết hôn với 4 đứa con.
Tôi giúp các tổ chức từ thiện và gần đây đã cạo đầu để nghiên cứu ung thư vú. Tôi là thành viên
của DRAS là thành viên của Hội đồng quản trị là một sự tiến bộ tự nhiên.
Tôi có nhiều kinh nghiệm trong dịch vụ khách hàng và đã được trao giải thưởng Super Star cho công
việc của tôi với Optus, một vị trí tôi đã giữ trong 11 năm trước khi nghỉ hưu do khuyết tật của tôi.
Tôi là thành viên hội đồng trường trong bốn năm.
Tôi muốn trở thành một phần của DRAS. Với kinh nghiệm của tôi trong chăm sóc khách hàng và
điều tra và tin rằng tôi sẽ thực hiện một bổ sung có giá trị cho hội đồng quản trị
KELLY, Margaret
• Phòng Công trình công cộng
• Central Park Newsagency, Chủ sở hữu / Nhà điều hành
• AWA Defense Industries, Trợ lý điều hành cho Giám đốc Dự án Hải quân / Hải quân Mỹ tối mật
• Kiểm định chất lượng CDM
• Orica, Các vị trí khác nhau tức là Thư ký Nhà khoa học trưởng, Giám đốc Quản lý Y2K Úc rộng
rãi, Bộ Mua sắm tham gia vào việc giảm chi phí cho du lịch và đội tàu.
• Birdwood Newsagency SA, Chủ sở hữu / Nhà điều hành
• Đã nghỉ hưu – Tình nguyện viên với Hội đồng Tràm Trà
• Kiểm tra cảnh sát hiện tại, và trong cuộc sống làm việc của tôi với AWA Defense Industries và
CDM, mang theo Giải phóng mặt bằng an ninh tối mật
• Trước khi chồng tôi qua đời, tôi là người chăm sóc toàn thời gian của anh ấy, và trong 5 năm
đã hỗ trợ con trai tôi với các vấn đề tâm thần nghiêm trọng.
• Phòng Công trình công cộng
• Central Park Newsagency, Chủ sở hữu / Nhà điều hành
• AWA Defense Industries, Trợ lý điều hành cho Giám đốc Dự án Hải quân / Hải quân Mỹ tối mật
• Kiểm định chất lượng CDM
• Orica, Các vị trí khác nhau tức là Thư ký Nhà khoa học trưởng, Giám đốc Quản lý Y2K Úc rộng
rãi, Bộ Mua sắm tham gia vào việc giảm chi phí cho du lịch và đội tàu.
• Birdwood Newsagency SA, Chủ sở hữu / Nhà điều hành
• Đã nghỉ hưu – Tình nguyện viên với Hội đồng Tràm Trà
• Kiểm tra cảnh sát hiện tại, và trong cuộc sống làm việc của tôi với AWA Defense Industries và
CDM, mang theo Giải phóng mặt bằng an ninh tối mật
• Trước khi chồng tôi qua đời, tôi là người chăm sóc toàn thời gian của anh ấy, và trong 5 năm
đã hỗ trợ con trai tôi với các vấn đề tâm thần nghiêm trọng.

KNOCK, Linda
Kinh nghiệm và kỹ năng hội đồng quản trị:
• 2017 - đang diễn ra: Thư ký Hiệp hội thu thập điện thoại Nam Úc
• 2011 – 2019: Thành viên Hội đồng quản trị / Điều phối viên CNTT Hiệp hội Cư dân Làng hưu trí
Nam Úc
• 1995 – 20121: Thư ký Hội đồng Quản trị Cơ quan Lưu trú và Nghỉ ngơi Cộng đồng
• 1993 – 1994: Thành viên hội đồng quản trị của Trung tâm Spastic Nam Úc
• 1986 – 2004: Thành viên / Đại diện Giáo dục Đặc biệt của Hiệp hội Nam Úc của Tổ chức
Trường Công lập.
• 1986 – 2002: Hội đồng trường Trung tâm Regency Park thành viên
• 1992 – 2004: Thành viên Hội đồng trường đặc biệt Ashford
•

Tôi đã được đặc ân để giúp đỡ những người khuyết tật phát triển như những cá nhân và những
người hiện đang sống cuộc sống đầy đủ.

LORRAIN, Shaun

Tôi 28 tuổi và mang đến một viễn cảnh trẻ hơn cho Hội đồng quản trị đã bị mất tích. Tôi
quản lý các nhu cầu hỗ trợ phức tạp của mình và các vấn đề của bà tôi (từ năm 17 tuổi).
Tôi điều hành một doanh nghiệp CNTT và đã giúp DRAS cập nhật cho trang web và đào tạo
nhân viên để cập nhật.
Tôi là khách hàng của DRAS và điều này đã dạy tôi ủng hộ bản thân và giúp đỡ người khác
làm điều tương tự. Bây giờ đến lượt tôi trả lại và sự hiểu biết của tôi về tài chính, và các
hoạt động của DRAS, sẽ giúp tôi thay thế tốt trong Hội đồng quản trị để giúp định vị DRAS
cho tương lai.
OWEN, Belinda
Không có tiểu sử nào được cung cấp.
PATTERSON, Marcus
Tên tôi là Marcus Patterson, tôi có kinh nghiệm vận động trong việc phục vụ trong các ủy ban tư vấn
government và kinh nghiệm sống như một người khuyết tật.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Âm nhạc, Bằng tốt nghiệp Giáo dục, Thạc sĩ Giáo dục (quản lý giáo
dục) Lãnh đạo giáo dục và quản lý thay đổi.
Thử thách tiếp theo của tôi là huấn luyện Sebastian (như trong ảnh) để trở thành một dịch vụ được
chứng nhận thông qua Minddog Australia.

PONIATOWSKI, George
Ông George Poniatowski là một khách hàng cũ và đã gắn bó với DRAS trong 6 năm.
George phục vụ trong Hội đồng quản trị DRAS với tư cách là Phó Chủ tịch trong 2 năm và sau
đó là Chủ tịch trong 2 năm.
Khuyết tật của ông đã buộc ông phải nghỉ hưu từ ngành công nghiệp khai thác mỏ vào năm
2014. George hiện thực hiện nhiều vai trò nh nguyện và mong muốn ếp tục giúp DRAS
trong việc vận động.
RENNA, Anna
Không có tiểu sử nào được cung cấp.
SIMBI, Esther

ti

tì

Không có tiểu sử nào được cung cấp.

TUCKER, Eliza
Tên tôi là Eliza Jane Tucker. Tôi đã sống với một khuyết tật thần kinh và thể chất rất hiếm kể từ khi
sinh ra.
Tôi đã dành 28 năm tình nguyện tại Trung tâm Cộng đồng Mt Barker về chăm sóc / quản lý trẻ em.
Năm 2010, tôi gia nhập Hội đồng quản trị và trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Niềm đam mê của tôi là ủng hộ những người khuyết tật khác. Gần đây tôi đã bắt tay vào hành trình
NDIS khiến tôi tham gia vào việc thành lập Nhóm Tài nguyên Vận động Người khuyết tật.
Tôi muốn mang kinh nghiệm sống, kỹ năng và kiến thức của mình đến Hội đồng quản trị DRAS để
đóng góp vào việc vận động cho người khuyết tật.
VINCI, Girolamo
Không có tiểu sử nào được cung cấp.

