
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدافعه ایمشاوره و حمایت 

 با ای تاثیر پذیرفته اندو بهره کشی  یتوجه ی، بآزارخشونت،  ازکه  یافراد یبرا

Disability Royal Commission همکاری دارند 

 
 
 

 یابزار ارتباط جعبه
0206نوامبر  61در  یبه روز رسان نیآخر
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 قدمهم
 

 :کند یم مالی نیتأم ریز افراد یرا برا مدافعه ای تیخدمات مشاوره و حما ایاسترال دولت
 

  ،و بهره کشی را تجربه کرده اند یتوجه ی، بآزارافراد دچار معلولیت که خشونت 

  از افراد دچار معلولیت  یو بهره کش توجهی، بی آزارخشونت،  در مورد یسلطنت ونیسیکه با کم یکسهر(Royal 
Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability)   همکاری

 (’Disability Royal Commission) گرفته استقرار  موارد آن ریتحت تأث ادارد ی
 
 .است مستقل و محرمانه گان،یرا ،داشته باشد ازیکه ممکن است به آنها ن یهر کس یخدمات برا نیا

 با یقبل سر و کار داشتن ایبه ارائه درخواست  یازی، ندسترسی پیدا کند ها تیحما نیبه ا می خواهدکه  یهرکس

Disability Royal Commission ندارد. 

 

Department of Social Services (DSS) به افراد دچار معلولیت با  امیکمک به رساندن پ یرا برا یابزار ارتباطجعبه  نای

 .است تدوین کردهمتنوع  یو زبان یفرهنگ یها نهیزم

 خبر تانخانواده، دوستان و مراقبین آنها در جامعه  یبه افراد دچار معلولیت و اعضا یتیخدمات حما نیتا در مورد ا دیبه ما کمک کن لطفا  

 .میکن یرسان

 

 .دیمراجعه کن support-commission-royal-dss.gov.au/disability به شتریاطالعات ب یبرا
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  Disability Royal Commission درباره
 
 

 .را اعالم کرد Disability Royal Commission سیتأس ای، دولت استرال9102 لیآور 5 در

 

 Disability Royal Commissionهستند.  یدر مورد موضوعات مهم عموم قیتحق نوع نیباالتر یسلطنت یها ونیسیکم ا،یاسترال در

 .کند آشکاررا  ایقصد دارد هرگونه سوءرفتار با افراد دچار معلولیت در استرال

 

Disability Royal Commission و بهره کشی افراد  یتوجه ی، بآزارخشونت،  اتیدر مورد تجرب ایخواهد از جامعه استرال یم

 .دچار معلولیت بشنود

 

  ،یریتصو ای یبا ضبط صوت ااز طریق تلفن، بصورت کتبی ی و بهره کشی را یتوجه ی، بآزاراز خشونت،  شان اتیتوانند تجرب یم افراد
 .ندیبگو Disability Royal Commissionبه 
 

Disability Royal Commission  ادامه خواهد داشت 9192تا سپتامبر. 
 
 به ای دیریتماس بگ  199 517 1800با شماره  Disability Royal Commissionاطالعات در مورد کار  ی کسببرا

 disability.royalcommission.gov.au دیمراجعه کن.
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 ای مشاوره حمایت
 

داستان خود را  که کند یها کمک م به آن ای هستند یاز تجارب بد رفتار در حال بهبود در دسترس است کهی افراد یبرا ای مشاوره حمایت

 .کنند انیب Disability Royal Commission یبرا

 

شود، مشاوره  یارائه م Blue Knot Foundationکه توسط  National Counselling and Referral Service خدمات

 .دهد یخانواده، مراقبین، مدافعان و کارکنان ارائه م یاعضا ،از افراد دچار معلولیت تیحما یمستقل و محرمانه را برا گان،یرا

 

در  یدر دسترس است. مشاوره به صورت حضور ییویدیکنفرانس و ای( ینترنتیا یفتگوگ قی)از طر نیآنال ای یتلفن بصورت مشاوره

 .است در دسترسبعضی از مناطق 

 

 یروزهادر طول بعدازظهر  6صبح تا  2)  468 421 1800به شماره  National Counselling and Referral Service با

 .دیری( تماس بگیمل یرسم التیآخر هفته ها و تعط در بعد از ظهر 5صبح تا  2هفته و 

 

شماره  با   National Relay Service (NRS) قیتوانند از طر یم دارند، یگفتار ای ییاختالالت شنوا ایکه ناشنوا هستند  یافراد

 .رندیخدمات تماس بگاین با  677 133

 

به   Translating and Interpreting Service (TIS National) از توانند یدارند م ازین یگریکه به حمایت به زبان د یافراد

 :استفاده کنند ریز راههایاز  گانیرا طور

 

 با زنگ زدن به National Counselling and Referral Service  مترجم برای و درخواست  468 421 1800به شماره 

 ای شفاهی،

 با زنگ زدن به TIS National   به وصل شدن  یرخواست براو د   450 131با شمارهNational Counselling and 

Referral Service 468 421 1800 به شماره. 

 

 دیراجعه کنم support-commission-royal-dss.gov.au/disability به شتریاطالعات ب یبرا

 
 هفوراً ب دیاست، با یگریشخص د ای شخود تینگران امن ایکند،  یرا تجربه مآزار  ایاز خشونت  نوعیکه در حال حاضر هر  یفرد هر

 .زنگ بزند 222
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  مدافعه ای حمایت
 

 Disability Royal Commission شان برایداستان  گفتناز نحوه  یکمک کند تا درک بهتر افرادممکن است به  حمایت مدافعه ای

 .داشته باشند

 

ممکن است در  وکنند  یم اقدامکه از طرف آنها  ینیمراقب ایخانواده  یاعضا ای ،افراد دچار معلولیت یمستقل برا حمایت مدافعه ای

 .مشکل داشته باشند، در دسترس است ندیفرآاین درک  ایارتباط  یبرقرار

 

 :مک کند تاتواند به فرد دچار معلولیت ک یم مدافع کی

 

 پیدا کندرا  شفاهی نیمانند مترجم یارتباط یحمایت ها 

  بفهمد که داستان خود را بهDisability Royal Commission  بازگو کندچگونه 

 داجتناب کن زیآم ضیاز مسائل تبع ای دکن و فصل مشکالت را حل 

 مربوط به  یمال ای یمانند خدمات حقوق ییبه حمایت هاDisability Royal Commission .دسترسی پیدا کند 

 

یک و بخواهند به  رندیتماس بگ  468 421 1800به شماره  National Counselling and Referral Serviceتوانند با  یم افراد

  .خود ارجاع داده شوندبه  کیمدافع نزد

 

 .دیمراجعه کن support-commission-royal-dss.gov.au/disability به شتریاطالعات ب یبرا
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 یو مال یحقوق تیحما
 

 Disability Royalکه با  مدافعانیو  انیآنها، حام نیخانواده ها و مراقب ،افراد دچار معلولیت یبرا یو کمک مال گانیرای حقوق تیحما

Commission ،در دسترس است همکاری دارند. 

 

Your Story Disability Legal Support  است گانیرا ی ملیخدمات حقوق کی. 

 

   Your Story Disability Legal Support:تماس با یبرا

 به وقت استاندارد  بعد از ظهر 5صبح تا  2جمعه از ساعت از دوشنبه تا ) زنگ بزنید   1800 77 1800شماره  هب

 شرقی(

  بهwww.yourstorydisabilitylegal.org.au دیکن مراجعه 

 
Your Story  کند یارائه نم یمشاوره حقوقآسایشگاهها و  یدولت ریغ یسازمان ها ت،یارائه دهندگان خدمات معلول یی مانندها به سازمان. 

 

با  همکاریمربوط به  یپرداخت هاباز و  یقانون یندگینما یها نهیکمک به پرداخت هز ه منظورافراد و نهادها ب یبرا مالیکمک  نیهمچن

Disability Royal Commission در دسترس است. 

 

 Attorney-General’s Department: یتماس با بخش کمک مال یبرا

  تماس  ی( به وقت استاندارد شرق بعد از ظهر 5صبح تا  2ز دوشنبه تا جمعه از ساعت )ا   995 117 1800با شماره

 .بگیرید

 ه توانند ب یدارند م یگریبه اطالعات به زبان د ازیکه ن یافراد TIS National  02و  زنگ بزنند  450 131با شماره 

 .بدهند به آنها را به عنوان شماره تماس  4770 6141

 توانند با  یم دارند یگفتار ای ییاختالالت شنوا ایکه ناشنوا هستند  یافرادNational Relay Service  و  رندیماس بگت

 .بدهندرا بعنوان شماره تماس به آنها   4770 6141شماره 

 به  شتریاطالعات ب یبرا General’s Department website-Attorney دیمراجعه کن. 

 

7 

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


 

 

 تیو وب سا یاجتماع یشبکه ها ریتصاو
 

 دانلود از یبرا یاخبار در مورد خدمات حمایت انتشارکمک به  یبرا ریتصاو

support-commission-royal-dss.gov.au/disability .در دسترس هستند 

 

 ارائه کرده اند. هدف نیا یرا برا شانکامل  تیرضا ،شده اند دهیکش ریبه تصو ریتصاو نیهمه افراد دچار معلولیت که در ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات ترجمه شده های برگه
 

 از را دانلود یاز منابع شامل برگه اطالعات ترجمه شده برا یعیوس فیما ط

support-commission-royal-dss.gov.au/disability  میدار یکمک به انتشار اخبار در مورد خدمات حمایت به منظور. 

 

 بر رویمستقل  پژوهشیشرکت  کی قیو از طر اند شده دیتول  Carbon Creative یبومبا مالکیت محصوالت توسط شرکت خالق  نیا
 .ندشده ا شیافراد دچار معلولیت آزما
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 یاجتماع یرسانه ها یمحتوا
 

موجود  یها تیتا به انتشار اخبار در مورد حما اقتباس کنیدآن را  ای دیاستفاده کن تان یاجتماع یها رسانه یها فرم پلت یبرا ریز یاز محتوا
 .دیافراد دچار معلولیت کمک کن یبرا
 

    Facebook   

 

 

ممکن است به شما از شما سوء استفاده کرده است؟  ایکرده  یزده، با شما بدرفتار یبه شما صدمه جسم یکس ایآ د؟یدار یتیشما معلول ایآ
 .دیداشته باشنیاز مشاور  کی تیحما

 
مشاور به  کیبا  دیخواه ی. اگر مدیریتماس بگ 468 421 1800به شماره  National Counselling and Referral Service با

 .دیخواست کندر شفاهی مترجم کی دیتوان یم د،یصحبت کن یسیاز انگل ریغ یزبان

 و فصل را حل سئلهم ایو مشکل  دیامن صحبت کن یفضا کیدر  تانکند تا در مورد احساسات و عواطف  تیتواند از شما حما یمشاور م

 .دیمراجعه کن support-commission-royal-dss.gov.au/disabilityبه از جمله منابع ترجمه شده،  شتر،یاطالعات ب ی. برادیکن

 

 

تواند از شما  ی. مشاور مدیداشته باش تیبه حما ازیممکن است ن د،یکن یفکر م Disability Royal Commissionاگر به مشارکت با 

 .مستقل و محرمانه است گان،یراحمایت این . دیامن در مورد احساسات و عواطف خود صحبت کن ییکند تا در  فضا تیحما

 

به شماره  National Counselling and Referral Serviceبا  دیتوان یمشما  ،یسیاز انگل ریغ یصحبت با مشاور به زبان یبرا

هفته و  یروزها در طی بعد از ظهر 6صبح تا  2از ساعت این خدمات . دیدرخواست کنشفاهی و مترجم  دیریتماس بگ 468 421 1800

  از جمله منابع ترجمه شده، به شتر،یاطالعات ب ی. براهستنددر دسترس  یمل یرسم التیآخر هفته ها و تعط در بعدازظهر 5صبح تا  2

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

 

 گرید یو به حمایت ها دییداستان خود را بگوتا تواند به شما کمک کند  ی. مدافع مدیداشته باش تیبه حما ازیممکن است ن د،یکن یم

 .دیکن دایپ یدسترس

 

. اگر دیشو ارجاع دادهتا به مدافع  تماس بگیرید  468 421 1800به شماره  National Counselling and Referral Service با

 .دیبخواهشفاهی لطفا   مترجم  د،یبه حمایت دار ازین یسیاز انگل ریغ یزبانبه 

 

  .دیمراجعه کن support-commission-royal-dss.gov.au/disabilityبه  شتریاطالعات ب یبرا
 

  

9 

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


 

 

 

       Twitter 

 
صحبت با مشاور  ی. برادیداشته باش نیاز مشاور تیممکن است به حماشما کرده است؟  یبا شما بدرفتار یکس ایآ د؟یدار یتیشما معلول ایآ

 به 450 131شماره  به  Translating and Interpreting Service (TIS National)از  دیتوان یم ،یسیاز انگل ریغ یبه زبان
 .دیاستفاده کن گانیصورت را

 

 

 421 1800شماره  ه. بدیداشته باشنیاز مدافع  کی ایمشاور  کی تیممکن است به حما د؟یکن یفکر م  DRC_AU@به مشارکت با  ایآ

  .است یمستقل و خصوص گان،یرااین خدمات د. یشما ارجاع داده شوبه  کینزد یخدمات حمایت به دینگ بزنید و بخواهز  468

 

. مشاوره و حمایت مدافعه دیداشته باشنیاز  تیممکن است به حما د،یکن یفکر م Disability Royal Commissionبه مشارکت با  اگر

ترجمه شده ما را  اطالعات یها برگه شتر،یاطالعات ب یآنها در دسترس است. برا نیخانواده ها و مراقب ،افراد دچار معلولیت یبرا ای

   .https://bit.ly/3Ca6N08 :دینیبب
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 تیوب سا ایخبرنامه  یمحتوا
 
 د؟یدار تیبه حما ازین Disability Royal Commission یبرا ایآ

 
هستند، در  Disability Royal Commissionکه به فکر مشارکت با  یافراد دچار معلولیت یبرا مدافعه ای تیمشاوره و حما خدمات

 .مستقل و محرمانه هستند گان،یخدمات را نیدسترس است. ا

 

 421 1800ه شماره ب  National Counselling and Referral Serviceبا  ،مدافعپیدا کردن  ای ای حمایت مشاوره افتیدر یبرا

 .تماس بگیرید 468

 

 دیزنگ بزنید و بخواه 450 131با شماره  TIS هب ای دیبخواهشفاهی مترجم  کیلطفا   د،یدار ازیبه حمایت ن یسیاز انگل ریغ یاگر به زبان

 .دیصل شوو 468 421 1800به شماره  National Counselling and Referral Serviceبه 

 

با  677 133به شماره   National Relay Service (NRS) قیاز طر دیتوان یم د،یگفتار دار ای یینقص شنوا ای دیناشنوا هست اگر

 .تماس بگیریدخدمات 

 

 به لیمیا کیکار،  نیا دادن بیترت ی. برادیکن تصویری تماسدرخواست  دیتوان یم ،برای شما دشوار استاستفاده از تلفن  اگر

ncrscounsellors@blueknot.org.au دیارسال کن. 

 

  رد  Auslan و Easy Read قابل دسترس از جمله یها فورمتاز  یعیوس فیدر ط یمربوط به خدمات حمایت اطالعات

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

 

 لیچاپ بزرگ با خط بر دررا  ی، اطالعات مربوط به خدمات حمایتDRCsupports@dss.gov.auبه  لیمیبا ارسال ا دیتوان یمشما 

  .دیدرخواست کنهمراه با نام  و آدرس تان 

 

 
  

11 

mailto:ncrscounsellors@blueknot.org.au
http://www.dss.gov.au/disability-royal-commission-support


 

 

 ای حمایت مشاوره
 

 از شما سوء استفاده کرده است؟ ایکرده  یزده، با شما بدرفتار یبه شما صدمه جسم یکس ایآ د؟یدار یتیشما معلول ایآ

 

. دیکن و فصل را حل سئلهم ایو مشکل  دیامن صحبت کن ییکند تا در مورد احساسات و عواطف خود در فضا یم تیمشاور از شما حما

صحبت  تانتواند به شما کمک کند تا در مورد احساسات  یبه شما صدمه زده باشد، مشاور م یکس ایشما افتاده باشد  یبرا یاگر اتفاق بد

 .تواند به شما کمک کند ین میهمچن ، ویدیهست Disability Royal Commissionبه  تانن داستان . اگر به فکر گفتدیکن

 

 یشود. اگر نم یبه اشتراک گذاشته نم یگریکس د چیبا ه  –است  یخصوص دیبگذار انیبا مشاور در م دیریگ یم میکه تصم یزیچ هر

 .دییرا بگو تاننام  دیستیمجبور ن، دیخواه

 

 .دیریتماس بگ 1468 6146 02 ای  468 421 1800با شماره  National Counselling and Referral Service با

 .بعدازظهر باز است 5صبح تا  2از  یمل یرسم التیآخر هفته ها و تعطدر بعدازظهر و  6صبح تا  2هفته از  یروزهادفتر آنها در طی 

 
 مدافعه ای حمایت

 

 یتا به شما در برقرار دیداشته باش ازیمدافع ن کیکنند ممکن است به  یم اقدامکه از طرف شما  یمراقبین ایخانواده  یاز اعضا یکی ای شما

 .کمک کند Disability Royal Commissionبا  همکاریدرک نحوه  ایارتباط 

 

 .ابدیب یحقوق ای یائل ارتباطکمک به شما در مس یو حمایت مناسب را برا دییتواند به شما کمک کند تا داستان خود را بگو یمدافع م

 

مدافع  کیزنگ بزنید تا به   468 421 1800به شماره  National Counselling and Referral Serviceبا  دیتوان یمشما 

 .دیمراجعه کن   support-commission-royal-dss.gov.au/disability به ای دیشو یمعرف
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  سواالت متداول
 

 کند؟ یرا پرداخت م یخدمات حمایت نهیهز یچه کس
 

 National Disability Advocacy شعبه ای از  ،National Counselling and Referral Service ایاسترال دولت

Program  بودجه توسط  نیکند. ا یم یمال نیرا تأم یاز خدمات مشاوره حضور یعیوس فیو طDepartment of Social 

Services شود یم مدیریت. 

 

 یمال نیتأم ،کنند یمهمکاری  Disability Royal Commission باکه  یافراد یرا برا یخدمات کمک حقوق نیهمچن ایاسترال دولت

 .شود یم مدیریت Attorney-General’s Departmentبودجه توسط  نیکند. ا یم

 

 ؟ه استارائه خدمات مشاوره انتخاب شد یبرا  Blue Knot Foundation چرا

 

Blue Knot Foundation هستند و در حال حاضر خدمات مشاوره و ارجاع متخصص  دهیچیپ ضربه های روحیو  یدر مشاوره تلفن

 دهند یارائه م همکاری دارند، National Redress Schemeبا که  یافراد یرا برا

. 

 هستند؟ مدافعه ای تیبه خدمات مشاوره و حما یدسترس طیواجد شرا یکسان چه
 

 Disabilityکه با  یکس ایو/ استبهره کشی را تجربه کرده  ای یتوجه ی، بآزارکه خشونت،  یهر فرد معلول یبرا ای مشاوره حمایت

Royal Commission آن قرار دارد، در دسترس است ریتحت تأث ای سر و کار  دارد. 

 

 .دیندار Disability Royal Commissionبا  یقبل سر و کار داشتن ایبه ارائه درخواست  یازین ،حمایت نیبه ا یدسترس یبرا

 

 یاعضا ای ،افراد دچار معلولیت یبرامخصوصا  National Disability Advocacy Program مربوط بهمستقل  حمایت مدافعه ای

هستند و ممکن  Disability Royal Commissionبا  همکاریبه فکر  وکنند،  یم اقداماست که از طرف آنها  ینیمراقب ایخانواده 

 .ندمشکل داشته باش فرآیند نیدرک ا ایارتباط  یاست در برقرار

 

 ؟تدوین شده اندبا مشورت افراد دچار معلولیت ازمایش شده اند و شما  تیمنابع موجود در وب سا ایآ
 

با مالکیت   Carbon Creativeتوسط شرکت  مدافعهخدمات حمایت مشاوره و  یارتقا یبرا یجعبه ابزار ارتباط نیخالق در ا منابع

 مستقل پژوهشیشرکت  کی قیاز افراد دچار معلولیت از طر یمتنوع فیبا ط کیمشورت نزد بر اساسشده است. آنها  جادیا بومی

Whereto رهیجزساکنین و  یافراد معلول بوم ها، تیاز معلول یفیطدارای  شامل افراد پژوهش نیکنندگان در ا ند. شرکته اشد یطراح  

 .بودند متنوع یو زبان یفرهنگ یها نهیشیتنگه تورس و افراد دچار معلولیت با پ

 

Department of Social Services مشورت  تمحصوال نیا یطراح یمعلوالن برا ندهینما یبه طور گسترده با سازمان ها نیهمچن

 .ه استکرد

 

 .هستند  WCAG 9.1ب و یاستانداردها و مطابق با یقابل دسترس به طور کامل  Word و PDF یها فورمتدر  ییمحصوالت نها همه
 

موجود  گرید یهاو زبان   Easy Read ،Auslan ه مختلف قابل دسترس از جمل یدر فورمت ها یاطالعات مربوط به خدمات حمایت

 .است
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 ؟Disability Royal Commissionکند نه  یم جیرا ترو یتیخدمات حما Department of Social Services چرا
 

 Disabilityکه از   ,Department of Social Services (DSS) برای ارائه خدمات حمایت مدافعه ای از طریقسازمان ها این 

Royal Commission  ،تامین مالی می شوند.مستقل است 

 

DSS  ها از جمله  و سازمان نفعانیاز ذ یفیبا طDisability Royal Commission از خدمات  یآگاه رتقاءتا به ا کند یم یهمکار

 یو مال یحقوق یتیدر مورد خدمات حما یشتریتواند اطالعات ب یم Attorney General’s Departmentموجود کمک کند.  یحمایت

 .، ارائه دهدسر و کار دارند Disability Royal Commissionکه با  یافرادموجود برای 

 

 کند؟ یارائه م یمشاوره حضور National Counselling and Referral Service ایآ
 

National Counselling and Referral Service  نیهمچن ایاست. دولت استرال نیو آنال یخدمات تلفن کیاول  وهلهدر 

 یتر دهیچیپ یازهایکه ممکن است ن یبه افراد تامین مالی می کند تا ارائه خدمات مشاوره یبرا ایرا در سراسر استرال یگرید یها سازمان

 .نماید، کمک شته باشنددا ازین بیشتری تیداشته باشند و به حما

 

 نیآنال ای یمشاوره مانند حمایت تلفن گرید یها روش نیو همچنمشاوره آگاهی از ضربه روحی  مدت، انیم ،یها مشاوره حضور سازمان نیا

 شوند. یها اداره م یسازمان ها توسط بوم نی. بعضی از ادهند یرا ارائه م

 

National Counselling and Referral Service خواهد دادارجاع  یخدمات مشاوره ا نیبه ا یافراد را به صورت مورد. 

 

 در حال حاضر در دسترس است؟ یخدمات حمایت مشاوره حضور ایآ
 

در  یمالقات حضور تیو محدود (COVID-19) ویروس کرونا یها تیدر حال حاضر در دسترس است، اما به محدود یحضور حمایت

 .دارد یمختلف بستگ قلمروهایو  ها التیا

 

 یتا ارائه دهنده ا دیریماس بگت  468 421 1800به شماره  National Counselling and Referral Serviceبا  دیتوان یمشما 

 .در دسترس شما هستند ییها نهیکه در حال حاضر چه گز ببینیدو  دیابیب قلمروی محل زندگی تان ای التیرا در ا

 

توانند از مشاوره استفاده  یمآیا نگرفته باشند، تصمیم  Disability Royal Commissionارائه درخواست به  در موردافراد  اگر
 کنند؟

 
است که  یافراد دچار معلولیت یمحرمانه و مستقل برا گان،یخدمات را کی National Counselling and Referral Service. بله

 .و بهره کشی را تجربه کرده اند یتوجه ی، بآزارخشونت، 

 

 یافراد و کنند، یکر مبه شرکت در آن ف ایمشارکت دارند  Disability Royal Commissionکه با  یافراد یبرا نیهمچناین خدمات 

در قرار گرفته اند  Disability Royal Commissionدر مورد  یرسانه ا یگزارش ها ایداستان ها  ریکنند تحت تأث یکه احساس م

 .دسترس است

 

 .دیندار Disability Royal Commissionبا  یقبل سر و کار داشتن ایبه ارائه درخواست  یازین ،حمایت نیبه ا یدسترس یبرا

 

 Disabilityبه  آن به عنوان ارائه نیا ایآ د،یبگو National Counselling and Referral Serviceرا به  شداستان فردیاگر 

Royal Commission شود؟ یمحسوب م 

شود و مستقل از  یاداره م Blue Knot Foundationتوسط  National Counselling and Referral Service. نه

Disability Royal Commission  می باشد. 
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تواند او  یم National Counselling and Referral Service، بگیرند آن  به ارائه میتصم آنهابا مشاور صحبت کند و  فردی اگر

 .ارجاع دهد Disability Royal Commissionبه  ما  یمستق ای مدافعه ای تیحما یمدافع مستقل برا کیرا به 

 

 دهند؟ یرا ارائه م مدافعه ای خدمات مشاوره و حمایت ییسازمان هاچه 
 

Blue Knot Foundation  قیز طرا National Counselling and Referral Service دهد.  یرا ارائه م یحمایت مشاوره مل

Blue Knot Foundation  ذکر شده است ارجاع دهد ریکه در ز مدافعهتواند افراد را به ارائه دهندگان مشاوره و  یم نیهمچن. 

 
 یستمیس مدافعه

 

 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) 

 
  

15 



 

 

 قلمروو  التیدهندگان ا ارائه
 

 

 مشاوره (ی)فرد مدافعه تریتوری/التیا

تریتوری مرکز 
 استرالیا

 ACT Disability Aged and Carer 

Advocacy Service* 

 Advocacy for Inclusion 

 Relationships Australia 

Canberra and Region 

  SCIA Advocacy Northern Rivers نیوساوت ولز

 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 لشش شام)این پو 

ACT ،Capital Region ،

Riverina ،Murray )می باشد 

 Interrelate Limited 

  Darwin Community Legal Service نورترن تریتوری

 Disability Advocacy Service 

 Ngaanyatjarra Pitjantjatjara 

Yankunytjatjara Women's Council*† 

 Relationships Australia 

Northern Territory 

 Danila Dilba Health Service 

Aboriginal Corporation† 

  Aged and Disability Advocacy کوینزلند

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, including sub-

contracting arrangements 

with: 

 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 استرالیای جنوبی

Inclusion 

 Disability Advocacy and Complaints 

Service of South Australia 

 Disability Rights Advocacy Service 

 Independent Advocacy SA 

 Relationships Australia South 

Australia 

 Nunkuwarrin Yunti† 

16 



 

 

  Advocacy Tasmania تاسمانیا

 Speak Out Association of Tasmania 

 Relationships Australia 

Tasmania 

 مشاوره (ی)فرد مدافعه تریتوری/التیا

  Action for More Independence and ویکتوریا

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 استرالیای جنوبی

 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† 

 

 .تامین مالی شده اند ین جامعه بومیمدافع استخدام یکه برا ییها سازمان *

 .تنگه تورس نانینش رهیو جز یبوم یها سازمان† 
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