
Quý vị có phải là người khuyết tật không?  
Có người nào từng gây tổn thương, đối 
xử không tốt hoặc lợi dụng quý vị không? 

Nếu điều đó đã từng xảy ra, có thể quý vị muốn được hỗ trợ cảm xúc. Có sự hỗ trợ miễn 
phí, độc lập và kín đáo để giúp quý vị.

Hỗ trợ cảm xúc
Nếu quý vị muốn được hỗ trợ cảm xúc, quý 
vị có thể liên lạc với Dịch vụ Tư vấn Tâm lý 
và Giới thiệu Toàn quốc để nói chuyện với 
một chuyên viên tư vấn.
Chuyên viên tư vấn có thể hỗ trợ quý vị:
• về cảm xúc của quý vị trong một không 

gian an toàn và kín đáo 
• nói chuyện về một vấn đề hoặc một trở 

ngại
• nói về Cuộc điều tra Hoàng gia về Khuyết 

tật đã ảnh hưởng quý vị như thế nào

• tìm các hỗ trợ thiết thực khác hiện có cho 
quý vị.

Nếu quý vị muốn được sự hỗ trợ cảm xúc 
cung cấp trực diện, qua điện thoại hoặc 
muốn được buổi hỗ trợ dài hơn, hiện có các 
dịch vụ tư vấn tâm lý khác. 
Sự hỗ trợ này cũng dành cho cả người thân 
trong gia đình, người chăm sóc và nhà cung 
cấp hỗ trợ cho người khuyết tật, là người 
đã chịu tác động của hành động bạo lực, 
ngược đãi, bỏ bê hoặc bóc lột.

Có sự hỗ trợ cho quý vị.

Làm sao để được hỗ trợ
Liên lạc với Dịch vụ Tư vấn và Giới thiệu Toàn quốc số 1800 421 468 hoặc 02 6146 1468.
Vào trang mạng của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại  dss.gov.au/disability-royal-
commission-support. 
Nếu quý vị hiện đang bị bất cứ một hình thức bạo hành hoặc ngược đãi nào, hoặc 
quý vị lo ngại cho sự an toàn của mình, hãy gọi cảnh sát số 000
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Sự tiếp cận 
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về sự hỗ trợ cảm xúc có trên trang mạng của chúng tôi bằng 
các dạng thức dễ tiếp cận như là Easy Read, Auslan và tài liệu đã được dịch tại:   
dss.gov.au/disability-royal-commission-support
Những người bị điếc, bị lãng tai và/hoặc bị trở ngại về nói có thể liên lạc với chúng tôi qua 
Dịch vụ Tiếp âm toàn quốc số 133 677.
Để được hỗ trợ về ngôn ngữ quý vị có thể sử dụng Dịch vụ Thông dịch và Dịch thuật toàn 
quốc (TIS National) miễn phí bằng cách:
• Gọi cho Dịch vụ Tư vấn tâm lý và Giới thiệu Toàn quốc số 1800 421 468  

và yêu cầu một thông dịch viên. Chuyên viên tư vấn sẽ thu xếp, hoặc
• Gọi cho TIS qua số 131 450 rồi yêu cầu được nối đường dây tới Dịch vụ Tư vấn Tâm lý 

và Giới thiệu Toàn quốc số 1800 421 468.

Có sự hỗ trợ cho quý vị.
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