
Engeliniz var mı?  
Biri tarafından yaralandınız, kötü davranışlara 
veya istismara maruz kaldınız mı?

Bunlar başınıza geldiyse haklarınızı korumanız için duygusal desteğe veya yardıma ihtiyacınız 
olabilir. Ücretsiz, bağımsız ve gizlilik esasına dayalı desteklerden yardım alabilirsiniz. 

Duygusal destek
Danışmanlık desteği,engeli olan kişilere, 
onların ailelerine ve bakıcılarına yardım edebilir.

Danışman, 

• duygu ve hislerinizi güvenli ve gizli bir 
ortamda görüşebilmenize 

• bir sorununuzu ya da meselenizi çözüme 
kavuşturmanıza 

• yararlanabileceğiniz diğer kullanışlı 
destekleri bulmanıza destek olabilir.

Savunmanlık desteği 
Savunmanlar, engeli olan kişilere, onların adına 
hareket eden aile fertlerine veya bakıcılarına 
yardımcı olabilir.

Savunman:

• haklarınızı korumanıza 

• sorunlarınızı çözüme kavuşturmanıza

• iletişim destekleri bulmanıza 

• yasal veya mali konularda yardım sağlayan 
diğer desteklere ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Engellilikten Sorumlu Kraliyet Komisyonu'na katılmayı düşünen kişiler de bu destekten 
yararlanabilir. Destekten yararlanmadan önce bu konuyu dilediğiniz kadar düşünebilirsiniz. 

Siz hazır olduğunuzda destekler de hazır.

1800 421 468 veya 02 6146 1468 numaralı telefonu arayarak ya da dss.gov.au/
disability-royal-commission-support adresine giderek Ulusal Danışmanlık ve 
Yönlendirme Hizmeti'yle iletişime geçebilirsiniz. 

Eğer şiddete veya istismara uğruyor ya da güvenliğinizden endişe 
duyuyorsanız 000 numaralı telefondan polisi arayın.
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Erişilebilirlik 

Desteklerle ilgili bilgileri, dss.gov.au/disability-royal-commission-support adresindeki 
web sitemizde Kolay Okunur, Auslan ve diğer dillere çevrilmiş metinler gibi erişilebilir 
biçimlerde bulabilirsiniz.

İşitme ve/veya konuşma sorunu yaşayan kişiler bize Ulusal Yönlendirme Hizmeti (NRS) 
aracılığıyla ulaşabilir. Lütfen 133 677 numaralı telefonu arayın.

Başka bir dilde desteğe ihtiyacınız olursa Sözlü ve Yazılı Çeviri Hizmeti'nden (TIS National) 
ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

• 1800 421 468 numarasını arayabilir ve bir sözlü çevirmenle konuşmak isteyebilirsiniz. 
Danışman sizi yönlendirecektir.

• Dilerseniz 131 450 numaralı telefondan TIS National'ı arayıp 1800 421 468 numaralı 
telefona bağlanmak istediğinizi söyleyebilirsiniz.

Nasıl destek alırsınız

Danışmanlık desteği almak için 1800 421 468 numaralı telefondan Ulusal Danışmanlık ve 
Yönlendirme Hizmeti'yle iletişime geçin ya da yakınınızda bulunan bir danışman veya savunmanla 
görüşmek istediğinizi belirtin. Hafta içleri sabah 9'dan akşamüstü 6'ya, hafta sonları ve milli 
tatillerde sabah 9'dan akşamüstü 5'e açıktır.

Destek hizmetlerinin irtibat bilgilerini, dss.gov.au/disability-royal-commission-support 
adresindeki web sitemizde bulabilirsiniz.

Sizi destekliyoruz.

NDAP
Ulusal Engellilik  
Savunma Programı

http://www.dss.gov.au/disability-royal-commission-support
http://www.dss.gov.au/disability-royal-commission-support
http://www.dss.gov.au/disability-royal-commission-support
http://www.dss.gov.au/disability-royal-commission-support

