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لألشخاص المتضررين من العنف وسوء المعاملة واإلهمال واالستغالل أو المتعاملين مع الهيئة 
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 مقدمة
 

 :إلى المقدمة والمناصرة المشورة دعم خدمات األسترالية الحكومة تمول
 

 واالستغالل واإلهمال واإلساءة للعنف تعرضوا الذين اإلعاقة يذو األشخاص 
 اإلعاقة ذوي األشخاص واستغالل واإلهمال المعاملة وسوء العنف أعمال جراء من بها يتأثر أو الملكية الهيئة مع يتعامل شخص أي 

(Disability Royal Commission’. 
 
 .إليها يحتاج قد شخص ألي وسرية ومستقلة مجانية الخدمات هذه

 
 Disability Royal مع مسبق تعامل أي له يكون أن أو طلب تقديم عليه يتعيَّن ال هذه الدعم  خدمات إلى الوصول في يرغب شخص أي

Commission. 

 

 إيصال في للمساعدة هذه التواصل أدوات مجموعة بتطوير  Department of Social Services (DSS) االجتماعية الخدمات ةدائر قامت

 .ولغويا ً ثقافيا ً متنوعة خلفيات من اإلعاقة ذوي األشخاص إلى لرسالةا

 

 .مجتمعك في لهم الرعاية ومقدمي وأصدقائهم أسرهم وأفراد اإلعاقة ذوي لألشخاص هذه الدعم خدمات حول المعلومات نشر في مساعدتنا الرجاء

 support-commission-royal-dss.gov.au/disability  بزيارة قم المعلومات، من مزيدل
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  Disability Royal Commissionحول نبذة
 
 . Disability Royal Commission لإلعاقة الملكية اللجنة إنشاء عن األسترالية الحكومة أعلنت ،9102 نيسان/ أبريل 5 في

 

 تسليط إلى Disability Royal Commission تهدف. العامة األهمية ذات األمور في التقصي هيئات أعلى هي الملكية اللجان تعتبر أستراليا، في

 .أستراليا في اإلعاقة ذوي لألشخاص معاملة سوء أي على الضوء

 

 واالستغالل واإلهمال المعاملة وسوء العنف تجارب عن األسترالي المجتمع أفراد من سماع قي  Disability Royal Commission  ترغب

  .اإلعاقة ذوي لألشخاص

 

 كتابيا ً أو الهاتف عبر واالستغالل واإلهمال المعاملة وسوء العنف مع تجاربهم عن   Disability Royal Commission إخبار لألشخاص يمكن

 .فيديو أو صوتي تسجيل طريق عن أو

 

 .9192 أيلول/ سبتمبر حتى عملها في  Disability Royal Commission ستستمر

 

 بزيارة قم أو  199 517 1800 الرقم على اتصل ،Disability Royal Commission عمل حول معلومات على للحصول

disability.royalcommission.gov.au. 
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 المشورة دعم
 

 لـ قصتهم سرد على مساعدتهم أو المعاملة سوء من تجاربهم من للتعافي اإلعاقة ذوي لألشخاص المشورة دعم يتوفر

Disability Royal Commission. 

 

 لدعم وسرية ومستقلة مجانية مشورة ، Blue Knot Foundation  تقدمها التي ،National Counselling and Referral Service  توفر

 .معهم والعاملين  ومناصريهم الرعاية ومقدمي أسرهم وأفراد اإلعاقة ذوي األشخاص

 

 .المناطق بعض في لوجه وجها ً المشورة وتتوفر ،الفيديو عبر أو( اإللكترونية الدردشة عبر) اإلنترنت عبر أو الهاتف عبر متاحة المشورة

 األسبوع، أيام خالل مساءً  6 إلى صباحا ً 2 من)  468 421 1800 الرقم على National Counselling and Referral Service بـ اتصل

 .(الوطنية الرسمية والعطالت األسبوع نهاية عطالت خالل مساءً  5 إلى صباحا ً  2 ومن

 

 على National Relay Service (NRS) خالل من بالخدمة االتصال النطق أو السمع في ضعف من يعانون الذين أو الصم لألشخاص يمكن

 .677 133 الرقم

 

 Translating and Interpreting Service والشفهية التحريرية الترجمة خدمة  استخدام أخرى بلغة دعم إلى يحتاجون الذين لألشخاص يمكن

(TIS National) ً طريق عن مجانا:  

 

 بـ االتصال National Counselling and Referral Service أو ؛يهشف مترجم وطلب  468 421 1800 الرقم على 

 بـ لاتصاال  TIS National  بـ توصيلك وطلب  450 131 الرقم على National Counselling and Referral Service على 

 .  468 421 1800 الرقم

 

  support-commission-royal-dss.gov.au/disability بزيارة قم المعلومات، من مزيدل

 

 بـ االتصال آخر، شخص سالمة أو سالمته على بالقلق يشعر أو اإلساءة، أو العنف أشكال من شكل ألي حاليا يتعرض شخص أي على يجب

.الفور على 222
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 المناصرة دعم
 
 .أفضل بشكل Disability Royal Commission لـ قصتهم سرد كيفية فهم على األشخاص المناصرة  دعم يساعد قد

 

 يجدون قد والذين عنهم، نيابةبال يتصرفون الذين الرعاية مقدمي أو األسرة أفراد أو اإلعاقة، ذوي لألشخاص المستقل المناصرة  دعم يتوفر

 .االجراءات فهم أو التواصل في صعوبة

 

 :على اإلعاقة ذي الشخص يساعد أن للمناصر  يمكن

 

 الشفهيين المترجمين مثل تواصل وسائل عن البحث 

 ـل مقصته رواية كيفية فهم Disability Royal Commission 

 التمييزية القضايا تجنب أو المشاكل حل 

 بـ المتعلقة المالية أو القانونية الخدمات مثل الدعم إلى الوصول Disability Royal Commission. 

 

 مناصر  إلى اإلحالة وطلب   468 421 1800 الرقم على National Counselling and Referral Service بـ االتصال لألشخاص يمكن

 .منهم بالقرب

 

 .support-commission-royal-dss.gov.au/disability بزيارة قم المعلومات، من مزيدلل
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  والمالي القانوني الدعم
 

 مع يتعاملون الذين ومناصريهم لهم والدعم الرعاية ومقدمي وأسرهم اإلعاقة ذوي لألشخاص المجانية المالية والمساعدة ونيالقان الدعم يتوفر

Disability Royal Commission. 

 

Your Story Disability Legal Support مجانية وطنية قانونية خدمة هي. 

 

 :Your Story Disability Legal Support  مع للتواصل

 

 (الجمعة إلى االثنين من ، أستراليا شرق بتوقيت مساءً  5 حتى صباحا ً 2 من)  1800 77 1800 الرقم على تصلا 

 بزيارة قم www.yourstorydisabilitylegal.org.au 

 

 .السكنية والمرافق الحكومية غير والمنظمات اإلعاقة خدمات مقدمو ثلم للمنظمات قانونية مشورة  Your Story تقدم ال

 

 مع بالتعامل المرتبطة والمدفوعات القانوني التمثيل تكاليف تغطية في للمساعدة والكيانات لألفراد أيضا ً متاحة المالية المساعدة

Disability Royal Commission. 

 

 Attorney-General’s Department: العام النائب إدارة لدى المالية المساعدة قسم مع للتواصل

 

 (الجمعة إلى االثنين من ، أستراليا شرق بتوقيت مساءً  5 إلى  صباحا ً 2 من)  995 117 1800 الرقم على اتصل. 

 بـ االتصال أخرى بلغة معلومات إلى يحتاجون الذين لألشخاص يمكن TIS National وإعطاء  450 131 الرقم على 

 .لالتصال كرقم 4770 6141 02

 بـ االتصال النطق أو السمع في ضعف من يعانون الذين أو الصم لألشخاص يمكن National Relay Service الرقم على 

 .لالتصال كرقم  4770 6141 02 وإعطاء 450 131

 موقع بزيارة قم General’s Department website-Attorney المعلومات من مزيدلل.

7 

http://www.yourstorydisabilitylegal.org.au/
https://www.ag.gov.au/legal-system/legal-assistance/commonwealth-legal-financial-assistance


 

 

 اإللكترونية والمواقع االجتماعي التواصل وسائل على صورال
 

 . support-commission-royal-dss.gov.au/disability من تنزيلها ويمكن الدعم خدمات حول معلومات نشر في لمساعدةل صور تتوفر

 

 .الغرض لهذا كاملة بدراية موافقتهم الصور هذه في تصويرهم تمً  الذين اإلعاقة ذوي األشخاص جميع مقدًَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 مترجمة معلومات أوراق
 

 من تنزيلها يمكن متاحة مترجمة معلومات أوراق ضمنةتالم الموارد من مجموعة لدينا

support-commission-royal-dss.gov.au/disability الدعم خدمات حول معلومات نشر في للمساعدة. 

 

 خالل من إعاقة ذوي أشخاص مع اختبارها وتم األصليين للسكان المملوكة اإلبداعية Carbon Creative شركة قبل من الموارد هذه إنتاج تمً 
  .مستقلة أبحاث شركة
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 االجتماعي التواصل وسائل محتوى
 

 لألشخاص المتاح الدعم حول معلومات نشر في للمساعدة بك الخاصة االجتماعي التواصل وسائل لمنصات أدناه المحتوى بمالئمة قم أو استخدم
 .اإلعاقة ذوي

 

    Facebook   

 

 
  .مستشار من دعم إلى تحتاج قد استغلك؟ أو سيئة معاملة عاملك أو جسديا ً أحدهم أذاك هل اعاقة؟ لديك هل

 

 بلغة مستشار إلى التحدث في ترغب كنت إذاو.   468 421 1800 الرقم على National Counselling and Referral Service بـ اتصل

 .مترجم طلب فيمكنك اإلنجليزية، غير أخرى

 

 في ابم المعلومات، من مزيدلل. قضية أو مشكلة حل على والعمل آمن، مكان في وعواطفك مشاعرك عن التحدث في المستشار يساعدك أن يمكن

 .  support-commission-royal-dss.gov.au/disability بزيارة قم المترجمة، الموارد ذلك

 

 

 مشاعرك عن التحدث في المستشار يساعدك أن يمكن. دعم إلى تحتاج فقد ، Disability Royal Commission في المشاركة في تفكر كنت إذا

 .وسري ومستقل مجاني الدعم. آمن مكان في وعواطفك

 

 الرقم على National Counselling and Referral Service بـ االتصال يمكنك اإلنجليزية، غير أخرى بلغة مستشار إلى للتحدث

 األسبوع نهاية عطالت في مساءً  5 إلى صباحا ً 2 ومن األسبوع، أيام خالل مساءً  6 إلى صباحا ً 2 من متاح الخط. مترجم وطلب 468 421 1800

 بزيارة قم ، المترجمة الموارد ذلك في بما المعلومات، من مزيدلل. الوطنية الرسمية والعطالت

support-commission-royal-dss.gov.au/disability. 

 

 
 مشاعرك عن التحدث في المستشار يساعدك أن يمكن. دعم إلى تحتاج فقد ، Disability Royal Commission في المشاركة في تفكر كنت إذا

 .وسري ومستقل مجاني الدعم. آمن مكان في وعواطفك

 

 إلى بحاجة كنت إذاو. مناصر إلى إلحالتك  468 421 1800 الرقم على National Counselling and Referral Service بـ اتصل

 .مترجم طلب فيرجى اإلنجليزية، غير أخرى بلغة المساعدة

 

  .support-commission-royal-dss.gov.au/disability بزيارة قم المعلومات، من للمزيد
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       Twitter 

 

 استخدام يمكنك اإلنجليزية، غير أخرى بلغة مستشار إلى للتحدث. مستشار من دعم إلى تحتاج قد معاملتك؟ ما شخص أساء هل اعاقة؟ لديك هل

Translating and Interpreting Service (TIS National)  ً 450 131 الرقم على مجانا. 

 

 

 

 إلى تحويلك واطلب 468 421 1800 الرقم على اتصل. مناصر أو مستشار من دعم إلى تحتاج قد ؟ DRC_AU@ في المشاركة في تفكر هل

 .وسرية ةومستقل ةمجاني الخدمة. منك بالقرب دعم خدمة

 

 ذوي لألشخاص والمناصرة  المشورة دعم يتوفر. دعم إلى تحتاج فقد ، Disability Royal Commission في المشاركة في تفكر كنت إذا

 .https://bit.ly/3Ca6N08: على المترجمة معلوماتنا أوراق راجع المعلومات، من مزيدلل. رعايتهم على والقائمين وأسرهم اإلعاقة
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  اإللكتروني الموقع أو اإلخبارية الرسالة محتوى
 
 ؟Disability Royal Commissionلـ دعم إلى تحتاج هل

 

 الخدمات هذه. Disability Royal Commission في المشاركة في يفكرون الذين اإلعاقة ذوي لألشخاص متاحة والمناصرة المشورة خدمات

  .وسرية ومستقلة مجانية

 

 الرقم على National Counselling and Referral Service بـ بخدمة اتصل ، مناصر  على للعثور أو استشاري دعم على للحصول

1800 421 468 . 

 

 بـ توصيلك واطلب  450 131 الرقم على TIS بـ االتصال أو يهشف مترجم طلب فيرجى اإلنجليزية، غير أخرى بلغة دعم إلى بحاجة كنت إذا

National Counselling and Referral Service 468 421 1800 الرقم على  . 

 

 الرقم على National Relay Service (NRS)  خالل من بالخدمة االتصال يمكنك ،النطق أو السمع في ضعف من تعاني أو ا ًأصم كنت إذا

133 677. 

 

 إلى إلكترونيا ً ا ًبريد أرسل ذلك، لترتيب. الفيديو عبر مكالمة طلب فيمكنك الهاتف، استخدام في صعوبة وجدت إذا

ncrscounsellors@blueknot.org.au . 

 

 على Auslan و Easy Read ذلك في بما الوصول سهلة التي التنسيقات من مجموعةب الدعم خدمات حول معلومات تتوفر

support-commission-royal-dss.gov.au/disability. 

 

 إلى إلكتروني بريد بإرسال وذلك  Braille طريقة امباستخد كبيرة بأحرف مكتوبة الدعم خدمات حول معلومات طلب يمكنك
DRCsupports@dss.gov.au  وعنوانك اسمك ذكر مع. 
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  المشورة دعم

 

 استغلك؟ أو سيئة معاملة عاملك أو جسديا ً أحدهم أذاك هل اعاقة؟ لديك هل

 

 التحدث في المستشار يساعدك أن يمكنو. قضية أو مشكلة حل على والعمل آمن، مكان في وعواطفك مشاعرك عن للتحدث المستشار سيدعمك

 إخبار في تفكر كنت إذا مساعدتك أيضا ً ويستطيع. ما شخص جرحك إذا أو سيء شيء لك حدث إذا مشاعرك عن

 Disability Royal Commission بقصتك. 

 

 .ذلك تريد ال كنت إذا اسمك ذكر عليك يتعين الو. آخر شخص أي مع مشاركته تمت وال -سرية في يكون المستشار مع مشاركته ررتق ما كل

 

 .1468 6146 02  أو   468 421 1800 الرقم على National Counselling and Referral Service بـ اتصل

 

 الرسمية والعطالت األسبوع نهاية عطالت في مساءً  5 إلى صباحا ً 2 ومن األسبوع، مأيا خالل مساءً  6 حتى صباحا ً 2 من الخط خدمة تتوفر

 .الوطنية

 

 المناصرة  دعم

 

 مع التعامل كيفية فهم أو التواصل في لمساعدتك مناصر إلى عنك نيابةبال يتصرفون الذين الرعاية مقدمي أو أسرتك أفراد أحد أو أنت تحتاج قد

Disability Royal Commission. 

 

 .القانونية القضايا في أو التواصل في لمساعدتك المناسب الدعم على والعثور قصتك سرد في المناصر  يساعدك أن يمكن

 

 زيارة يمكنك أو مساند إلى لإلحالة  468 421 1800 الرقم على National Counselling and Referral Service بـ االتصال يمكنك

support-commission-royal-dss.gov.au/disability. 
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 شائعة أسئلة
 

 الدعم؟ خدمات مقابل يدفع نمَ 

 

 National Disability Advocacy نطاق توسيع في ، National Counselling and Referral Service األسترالية الحكومة تمول

Program  قبل من التمويل هذا إدارة تتم. لوجه وجها ً المشورة خدمات من ومجموعة Department of Social Services. 

 

 هذا إدارة تتمو. Disability Royal Commission في المشاركين لألشخاص القانونية المساعدة خدمات أيضا ً  األسترالية الحكومة تمول

 .Attorney-General’s Department قبل من التمويل

 

  ؟المشورة خدمات لتقديم  Blue Knot Foundation اختيار تمَ  لماذا

 

Blue Knot Foundation المشورة خدمات حاليا ً وتقدم المعقدة، الصدمات قضايا فيو الهاتف عبر المشورة تقديم في متخصصة مؤسسة هي 

 .National Redress Scheme مع يتعاملون الذين لألشخاص واإلحالة

 

 ؟المناصرة ودعم المشورة خدمات على للحصول ونالمؤهل مه نمَ 

 

 مع يتعامل أو/و االستغالل أو اإلهمال أو اإلساءة أو للعنف تعرض إعاقة ذي شخص ألي المشورة دعم يتوفر

Disability Royal Commission . 

 

  .الدعم هذا على للحصول Disability Royal Commission مع مسبقة مشاركة أي لديك يكون أن أو طلب تقديم عليك يتعيَّن ال

 

 أفراد أو اإلعاقة، ذوي لألشخاص خاص بشكل مخصص National Disability Advocacy Program  خالل من المستقل المساندة دعم إن

 وقد National Disability Advocacy Program مع التعامل في يفكرون والذين عنهم، نيابةالب يتصرفون الذين الرعاية مقدمي أو األسرة

 .االجراءات فهم أو التواصل في صعوبة يواجهون

 

  إعاقة؟ ذوي أشخاص مع بالتشاور وإعدادها اإللكتروني موقعكم على المتاحة الموارد اختبار تمَ  هل

 

  Carbon Creative شركة قبل من والمناصرة  المشورة خدمات لتعزيز هذه االتصال أدوات مجموعة في اإلبداعية الموارد إعداد تمً  لقد

 األبحاث شركة خالل من اإلعاقة ذوي األشخاص من متنوعة مجموعة مع الوثيق بالتشاور تصميمها تمً و. صلييناأل لسكانا قبل من المملوكة

 جزر وسكان األصليين السكان من اإلعاقة ذوي من مجموعة يمثلون أشخاصا ً البحث هذا في نيالمشارك موعةمج شملت. Whereto مستقلةال

 مع واسع نطاق على  Department of Social Services تشاورت كما. ولغويا ً ثقافيا ً متنوعة خلفيات من اإلعاقة وذوي توريس مضيق

  .جاتالمنت هذه تصميم بشأن لإلعاقة الممثلة المنظمات

 

 . الوصول سهلة االنترنت معايير  WCAG 2.0  مع متوافقة وهي إليها الوصول يمكن Word و PDF تنسيقات في النهائية الموارد جميع

 

 .أخرى ولغات Auslan و  Easy Read ذلك في بما إليها الوصول يمكن متنوعة بتنسيقات الدعم خدمات حول معلومات تتوفر
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 ؟Disability Royal Commission  وليس الدعم لخدمات بالترويج تقوم التي هي  Department of Social Services لماذا

 

 عن مستقلة وهي ،Department of Social Services (DSS) خالل من والدعم االستشارة خدمات لتقديم الممولة المنظمات تمويل يتم

Disability Royal Commission . 

 

 خدماتل الوعي زيادة في للمساعدة Disability Royal Commission ذلك في بما والمنظمات المصلحة أصحاب من مجموعة مع DSS تعمل

 المتاحة والمالي القانوني الدعم خدمات حول المعلومات من مزيدال تقديم Attorney General’s Department وتستطيع. المتاحة الدعم

 .  Disability Royal Commission مع يتعاملون الذين لألشخاص

 

 لوجه؟ وجها َ المشورة National Counselling and Referral Service تقدم هل

 

 أيضا ً األسترالية الحكومة قامت. اإلنترنت وعبر هاتفية خدمة األساس في هي  National Counselling and Referral Service خدمة

 إلى ويحتاجون معقدة احتياجات لديهم كونت قد الذين األشخاص لمساعدة مشورة خدمات لتقديم أستراليا أنحاء جميع في إضافية منظمات بتمويل

 .المتعمق الدعم من مزيدال

 

 أو الهاتف عبر الدعم مثل رةللمشو أخرى طرق إلى باإلضافة لصدمات،ا ضحايال ومستنيرة المدى متوسطة لوجه وجها ً مشورة المنظمات هذه متقدً 

 األشخاص بإحالة National Counselling and Referral Service ستقومو. صليوناأل سكانال يديرها المنظمات هذه بعض. اإلنترنت عبر

 .مطلوب هو كما حدةً  على حالة كل أساس على هذه المشورة خدمات إلى

 

 اآلن؟ متاحة لوجه وجها َ المشورة دعم خدمات هل

 

 .مختلفة أقاليمو واليات في لوجه وجها ً التعامل ومحدودية  (COVID-19)   كورونا فيروس قيود على يعتمد ولكنه اآلن، لوجه وجها ً الدعم يتوفر

 

 أو واليتك في خدمة مقدم على للعثور  468 421 1800 الرقم على National Counselling and Referral Service بـ االتصال يمكنك

 .حاليا ً لك المتاحة الخيارات ومعرفة أقليمك

 

 ؟Disability Royal Commission إلى طلب تقديم يقرروا لم إذا المشورة استخدام لألشخاص يمكن هل

 

 للعنف تعرضوا الذين اإلعاقة ذوي لألشخاص ومستقلة وسرية مجانية خدمة هي  National Counselling and Referral Service إنً  . نعم

  .واالستغالل واإلهمال واإلساءة

 

 بتأثرهم يشعرون الذين واألشخاص ؛ Disability Royal Commission في المشاركة في يفكرون أو يشاركون الذين لألشخاص ةمتاح اأنه كما

 .Disability Royal Commission حول اإلعالمية التقارير أو بالقصص

 

 .الدعم هذا إلى للوصول  Disability Royal Commission مع مسبقة مشاركة أي لديك كونت أن أو طلب تقديم إلى تحتاج ال

 

 Disability Royal إلى مقدم طلب بمثابة ذلك يعد فهل ، Disability Royal Commission خدمة إلى قصته ما شخص روى إذا

Commission؟  

 

ً  Disability Royal عن مستقلة وهي  Blue Knot Foundation تديرها  National Counselling and Referral Service إن ،كال 
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Commission. 

 

 مناصر إلى إحالته  National Counselling and Referral Service تستطيع ،طلب تقديم وقرر المستشارين أحد إلى ما شخصً  ثتحدًَّ إذا

 .Disability Royal Commission إلى مباشرة ً إحالته أو المناصرة دعم على للحصول مستقل

 

 ؟والمناصرة المشورة خدمات تقدم التي المنظمات هي ما

 

 Blue وتستطيع. National Counselling and Referral Service خالل من الوطني المشورة دعم  Blue Knot Foundation تقدم
Knot Foundation  أدناه المذكورين والمناصرة المشورة مقدمي إلى األشخاص إحالة ا ًأيض. 

 
 الممنهجة المناصرة

 

 Children and Young People with Disability Australia (CYDA) 

 National Ethnic Disability Alliance (NEDA) 

 People with Disability Australia (PWDA) 

 Women with Disability Australia (WWDA) 

 First Peoples Disability Network (FPDN) † 

 Australian Federation of Disability Organisations (AFDO) 

 Inclusion Australia 

 Disability Advocacy Network Australia (DANA) 
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 واألقاليم  الواليات في الخدمات مقدمو
 

 

 لمشورة (لألفراد)المناصرة قليماإل/ الوالية

 العاصمة إقليم 
 األسترالية

 ACT Disability Aged and Carer 

Advocacy Service* 

 Advocacy for Inclusion 

 Relationships Australia 

Canberra and Region 

  SCIA Advocacy Northern Rivers ويلز ساوث نيو

 Disability Advocacy NSW 

 Illawarra Advocacy 

 Intellectual Disability Rights Service 

 Multicultural Disability Advocacy 
Association of New South Wales 

 Newell Advocacy* 

 Self Advocacy (Sydney) 

 Regional Disability Advocacy 
Service 

 Side By Side Advocacy 

 Sydney Region Aboriginal 
Corporation† 

 Family Advocacy 

 People with Disability Australia 

 Relationships Australia New 

South Wales 

Relationships Australia Canberra 

 and Region (العاصمة اقليم تشمل 

 ريفيرينا، العاصمة، وإقليم األسترالية،

 (موراي

 Interrelate Limited 

  Darwin Community Legal Service الشمالي  إقليم

 Disability Advocacy Service 

 Ngaanyatjarra Pitjantjatjara 

Yankunytjatjara Women's Council*† 

 Relationships Australia 

Northern Territory 

 Danila Dilba Health Service 

Aboriginal Corporation† 

  Aged and Disability Advocacy كوينزالند

Australia 

 Independent Advocacy in North 

Queensland 

 Mackay Advocacy 

 People with Disability Australia 

 Queensland Advocacy 

 Rights In Action 

 Speaking Up For You 

 TASC National 

 Micah Projects, ترتيبات ذلك في بما 

 :مع الباطن من التعاقد

 Link-Up QLD† 

 Cape York/Gulf Remote Area 

Aboriginal and Torres Strait 

Islander Child Care Advisory 

Association Inc. † 

 WWILD – Sexual Violence 

Prevention Association 

  Advocacy for Disability Access and أستراليا جنوب والية

Inclusion 

 Disability Advocacy and Complaints 

Service of South Australia 

 Disability Rights Advocacy Service 

 Independent Advocacy SA 

 Relationships Australia South 

Australia 

 Nunkuwarrin Yunti† 
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  Advocacy Tasmania تازمانيا

 Speak Out Association of Tasmania 

 Relationships Australia 

Tasmania 

 لمشورة (لألفراد)المناصرة قليماإل/ الوالية

  Action for More Independence and فكتوريا

Dignity in Accommodation 

 Action on Disability within Ethnic 
Communities 

 Association of Employees with 

 Disability 

 Colac Otway Region Advocacy 

Service 

 Disability Justice Australia 

 Gippsland Disability Advocacy 

 Grampians disAbility Advocacy 

Association* 

 Leadership Plus 

 Melbourne East Disability Advocacy 

 North East Citizen Advocacy 

 Rights Information and Advocacy 

Centre 

 Southern Disability Advocacy 

 Southwest Advocacy Association 

 Victorian Mental Illness Awareness 

Council 

 Villamanta Disability Rights Legal 

Service 

 Regional Disability Advocacy 

Service 

 Relationships Australia 

Victoria 

Drummond Street Services 

  Advocacy WA أستراليا غرب والية

 Kin Advocacy  

 Midland Information, Debt & Legal 

Advocacy Service 

 People With Disabilities (W.A.) 

 Sussex Street Community Law 

Service 

 Relationships Australia 

Western Australia 

 Yorgum Healing Services† 

 Kimberly Stolen Generation 

Aboriginal Corporation† 

 
 مجتمع السكان األصليين.مساندين لمنظمات ممولة لتوظيف  *
 منظمات السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس. †
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