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Giriş 

 
Avustralya Hükümeti aşağıdakiler için danışmanlık ve savunuculuk destek hizmetlerini finanse 
ediyor: 
 

 şiddet, istismar, ihmal ve sömürü yaşayan engelli kişiler 

 Engelli Kişilere Uygulanan Şiddet, İstismar, İhmal ve Sömürü Konusunda Kraliyet 
Komisyonu ile ilişki kuran veya bu komisyonun etkilediği herkes  
('Disability Royal Commission'). 

 
Bu hizmetler, ihtiyaç duyabilecek herkes için ücretsiz, bağımsız ve gizlidir.  
 
Bu desteklere erişmek isteyen herkesin bir başvuruda bulunması veya Disability Royal Commission 

ile önceden herhangi bir ilişkisi olması gerekmez. 

 

Department of Social Services (DSS), kültürel ve dilsel açıdan farklı geçmişleri olan engelli kişilere 

bu mesajı iletmeye yardımcı olmak için bu iletişim araç setini geliştirmiştir. 

 

Lütfen bu destek hizmetleriyle ilgili haberi topluluğunuzdaki engelli kişilere ve onların aile üyelerine, 

arkadaşlarına ve bakıcılarına yaymamıza yardımcı olun. 

 

Daha fazla bilgi için dss.gov.au/disability-royal-commission-support adresini ziyaret edin. 
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Disability Royal Commission hakkında 

 
5 Nisan 2019'da Avustralya Hükümeti Disability Royal Commission'un kurulduğunu açıkladı. 

 

Avustralya'da kraliyet komisyonları, kamusal öneme sahip konularda en yüksek soruşturma şeklidir.  

 

Disability Royal Commission, Avustralya'da engelli insanlara yönelik her türlü kötü muameleye ışık 

tutmayı amaçlamaktadır. 

 

Disability Royal Commission, engelli insanların şiddet, istismar, ihmal ve sömürü deneyimlerini 

Avustralya toplumundan dinlemek istiyor. 

 

İnsanlar, şiddet, istismar, ihmal ve sömürü deneyimlerini telefonla, yazılı olarak veya ses veya video 
kaydı yaparak Disability Royal Commission'a anlatabilirler. Disability Royal Commission Eylül 
2023'e kadar sürecektir. 
 
Disability Royal Commission'ın çalışmaları hakkında bilgi için 1800 517 199 numaralı telefonu 

arayın veya disability.royalcommission.gov.au adresini ziyaret edin. 
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Danışmanlık desteği 

 
Engelli kişilerin kötü muamele deneyimlerinden kurtulmaları veya öykülerini Disability Royal 

Commission'a anlatmalarına yardımcı olmak için danışmanlık desteği mevcuttur. 

 

Blue Knot Foundation tarafından sunulan National Counselling and Referral Service, engelli 

insanları, aile üyelerini, bakıcıları, savunucuları ve çalışanlarını desteklemek için ücretsiz, bağımsız 

ve gizli danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

 

Danışmanlık hizmeti telefonda veya çevrimiçi (internet sohbeti yoluyla) veya video konferansı 

yoluyla kullanılabilir. Bazı bölgelerde danışmanlık hizmeti yüz yüze de verilmektedir.  

 

National Counselling and Referral Service ile 1800 421 468 numaralı telefonu arayarak (hafta içi 

09:00-18:00 ve hafta sonları ve ulusal resmî tatil günleri 09:00-17:00) iletişime geçin. 

 

Sağır veya işitme veya konuşma bozukluğu olan kişiler, bu servisle 133 677 numaralı telefondan 

National Relay Service (NRS) aracılığıyla iletişime geçebilirler. 

 

Başka bir dilde desteğe ihtiyaç duyan kişiler Translating and Interpreting Service'i (TIS National) 

aşağıda gösterilen biçimde ücretsiz olarak kullanabilirler: 

 

 1800 421 468 numaralı telefondan National Counselling and Referral Service'i arayıp tercüman 
istemek; 

 131 450 numaralı telefondan TIS National'ı arayarak 1800 421 468 numaralı telefondan National 
Counselling and Referral Service’e bağlanmayı istemek. 

 

Daha fazla bilgi için dss.gov.au/disability-royal-commission-support adresini ziyaret edin. 

 
Şu anda herhangi bir şiddet veya istismar yaşayan veya kendi veya bir başkasının 
güvenliğinden endişe duyan herhangi bir kişi derhal 000'ı aramalıdır. 
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Savunuculuk desteği 
 
Savunuculuk desteği, insanların öykülerini Disability Royal Commission'a nasıl anlatacaklarını daha 

iyi anlamalarına yardımcı olabilir. 

 

Süreci iletmek veya anlamakta zorluk çeken engelli kişiler veya onların adına hareket eden aile 

üyeleri veya bakıcılar için, bağımsız savunuculuk desteği vardır. 

 

Bir savunucu engelli bir kişinin şunları yapmasına yardımcı olabilir: 

 

 tercümanlar gibi iletişim desteklerini bulmak 

 öykülerini Disability Royal Commission'a nasıl anlatacaklarını anlamak 

 sorunları çözmek veya ayrımcılık sorunlarından kaçınmak 

 Disability Royal Commission ile ilgili yasal veya finansal hizmetler gibi erişim destekleri. 

 

İnsanlar 1800 421 468 numaralı telefondan National Counselling and Referral Service ile iletişime 

geçebilir ve yakınlarındaki bir savunucuya yönlendirilmeyi isteyebilirler. 

 

Daha fazla bilgi için dss.gov.au/disability-royal-commission-support adresini ziyaret edin.
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Yasal ve mali destek 

 
Disability Royal Commission ile etkileşimde bulunan engelli insanlar, aileleri ve bakıcıları, 

destekçiler ve savunucular için ücretsiz yasal destek ve mali yardım vardır. 

 

Your Story Disability Legal Support ücretsiz, ulusal bir hukuk hizmetidir.  

 

Your Story Disability Legal Support’la iletişim için 
 

 1800 77 1800 numaralı telefonu arayın (Pazartesiden Cumaya 09:00 - 17:00 AEST) 

 www.yourstorydisabilitylegal.org.au adresini ziyaret edin 

 
Your Story engelli hizmeti sağlayıcıları, sivil toplum kuruluşları ve konut tesisleri gibi kuruluşlara 

yasal danışmanlık sağlamaz. 

 

Disability Royal Commission’a katılım ile ilgili yasal temsil ve ödemelerin maliyetlerini karşılamaya 

yardımcı olmak için bireyler ve kuruluşlar için mali yardım da mevcuttur. 

 

Attorney-General’s Department Mali Yardım Bölümü ile iletişime geçmek için: 
 

 1800 117 995 numaralı telefonu arayın (Pazartesiden cumaya 09:00 -17:00 AEST). 

 Başka bir dilde bilgiye ihtiyaç duyan kişiler 131 450 numaralı telefondan TIS National'ı 
arayabilir ve aranacak numara olarak 02 6141 4770'i verebilirler.  

 Sağır veya işitme veya konuşma bozukluğu olan kişiler National Relay Service'i arayabilir 
ve aranacak numara olarak 02 6141 4770'i verebilirler.  

 Daha fazla bilgi için Attorney-General’s Department website adresini ziyaret edin.
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Sosyal medya ve internet sitesi görselleri 

 
Destek hizmetleri hakkında haber yaymaya yardımcı olacak resimler  

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

 

Bu görüntülerde yer alan tüm engelli insanlar bu amaç için tamamen bilgilendirilmiş olarak 

onaylarını vermişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevrilmiş Bilgi Sayfaları 

 
Destek hizmetleri hakkında bilgi yaymaya yardımcı olmak için  

dss.gov.au/disability-royal-commission-support adresinden indirilebilecek çevrilmiş bilgi sayfası 

içeren bir dizi kaynağımız vardır. 

 
Bu ürünler Yerli Halk sahipliğindeki yaratıcı şirket Carbon Creative tarafından üretildi ve bağımsız bir 

araştırma şirketi aracılığıyla engelli insanlarla test edildi. 
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Sosyal medya içeriği 

 
Engelli kişiler için mevcut desteklerle ilgili haberleri yaymaya yardımcı olmak için aşağıdaki içeriği 

kendi sosyal medya platformlarınız için kullanın veya uyarlayın. 

 
 

    Facebook 
 
 

Bir engeliniz mi var? Biri sizi fiziksel olarak incitti mi, kötü davrandı mı veya istismar etti mi? Bir 
danışmanın desteğine ihtiyacınız olabilir.  

 
1800 421 468 numaralı telefondan National Counselling and Referral Service ile iletişime geçin. Bir 

danışmanla İngilizce dışında bir dilde konuşmak istiyorsanız, tercüman isteyebilirsiniz. 

 

Bir danışman, hissettikleriniz ve duygularınız hakkında güvenli bir alanda konuşmanıza ve bir sorun 

veya meselenin çözülmesine destek olabilir. Çevrilmiş kaynaklar da dahil olmak üzere daha fazla 

bilgi için dss.gov.au/disability-royal-commission-support adresini ziyaret edin. 

 

 

Disability Royal Commission'a katılmayı düşünüyorsanız, desteğe ihtiyacınız olabilir. Bir danışman, 

hissettikleriniz ve duygularınız hakkında güvenli bir alanda konuşmanıza destek olabilir. Destek 

ücretsiz, bağımsız ve gizlidir.  

 

Bir danışmanla İngilizce dışında bir dilde konuşmak için 1800 421 468 numaralı telefondan National 

Counselling and Referral Service ile iletişime geçebilir ve tercüman isteyebilirsiniz. Hafta içi 09:00-

18:00, hafta sonları ve ulusal resmî tatillerde 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet verilmektedir. 

Çevrilmiş kaynaklar da dahil olmak üzere daha fazla bilgi için  

dss.gov.au/disability-royal-commission-support adresini ziyaret edin. 

 

 

Disability Royal Commission'a katılmayı düşünüyorsanız, desteğe ihtiyacınız olabilir. Bir savunucu 

öykünüzü anlatmanıza ve diğer desteklere erişmenize yardımcı olabilir.  

Bir savunucuya yönlendirilmek için 1800 421 468 numaralı telefondan National Counselling and 

Referral Service’i arayın. İngilizce dışında bir dilde desteğe ihtiyacınız varsa lütfen bir tercüman 

isteyin. 

Daha fazla bilgi için dss.gov.au/disability-royal-commission-support adresini ziyaret edin. 
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       Twitter 

 

Bir engeliniz mi var? Biri size kötü mü davrandı? Bir danışmanın desteğine ihtiyacınız olabilir. Bir 

danışmanla İngilizce dışında bir dilde konuşmak için, Translating and Interpreting Service'i (TIS 

National) 131 450 numaralı telefonu arayarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. 

 
 

 

@DRC_AU’ya katılmayı mı düşünüyorsunuz? Bir danışman veya savunucudan destek almaya 

ihtiyacınız olabilir. 1800 421 468 numaralı telefonu arayın ve yakınınızdaki bir destek hizmetine 

yönlendirilmeyi isteyin. Bu hizmet ücretsiz, bağımsız ve özeldir. 

 

Disability Royal Commission'a katılmayı düşünüyorsanız, desteğe ihtiyacınız olabilir. Engelli kişiler, 

aileleri ve bakıcıları için danışmanlık ve savunuculuk desteği mevcuttur. Daha fazla bilgi için 

çevrilmiş bilgi sayfalarımıza bakın: https://bit.ly/3Ca6N08.  
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Bülten veya internet sitesi içeriği 

 
Disability Royal Commission için desteğe ihtiyacınız var mı? 
 

Disability Royal Commission'a katılmayı düşünen engelli kişiler için danışmanlık ve savunuculuk 

destek hizmetleri mevcuttur. Bu hizmetler ücretsiz, bağımsız ve gizlidir. 

 

Danışmanlık desteği almak veya bir savunucu bulmak için 1800 421 468 numaralı telefondan 

National Counselling and Referral Service’i arayın. 

 

İngilizce dışında bir dilde desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen bir tercüman isteyin veya 131 450 

numaralı telefondan TIS'i arayın ve 1800 421 468 numaralı telefondan National Counselling and 

Referral Service’e bağlanmayı isteyin.  

 

Sağır iseniz veya işitme veya konuşma bozukluğunuz varsa, servisle 133 677 numaralı telefondan 

National Relay Service (NRS) aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. 

 

Telefonu kullanmak zor geliyorsa, bir video konferansı talep edebilirsiniz. Bunu düzenlemek için 

ncrscounsellors@blueknot.org.au'ya bir e-posta gönderin. 

 

Destek hizmetleri hakkında bilgi, dss.gov.au/disability-royal-commission-support adresinde Easy 

Read (Kolay Okunabilir) ve Auslan dahil olmak üzere çeşitli erişilebilir biçimlerde mevcuttur. 

 

Adınız ve adresinizi DRCsupports@dss.gov.au adresine e-posta ile göndererek Braille katmanlı iri 

harflerle basılmış destek hizmetleri hakkında bilgi isteyebilirsiniz. 
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Danışmanlık desteği 

 
Bir engeliniz mi var? Biri sizi fiziksel olarak incitti mi, kötü davrandı mı veya istismar etti mi?  

 

Bir danışman, hissettikleriniz ve duygularınız hakkında güvenli bir alanda konuşmanıza ve bir sorun 

veya meselenin çözülmesine destek olabilir. Bir danışman, başınıza kötü bir şey geldiyse veya biri 

sizi incittiyse, duygularınız hakkında konuşmanıza yardımcı olabilir. Öykünüzü Disability Royal 

Commission'a anlatmayı düşünüyorsanız bu konuda da size yardımcı olabilir. 

 

Danışmanla paylaşmaya karar verdiğiniz şeyler özeldir - başka bir kişiyle paylaşılmaz. 

İstemiyorsanız adınızı vermek zorunda değilsiniz. 

 

1800 421 468 veya 02 6146 1468 numaralı telefondan National Counselling and Referral Service 
ile iletişime geçin. 
 

Hafta içi 09:00-18:00, hafta sonları ve ulusal resmi tatillerde 09:00-18:00 saatleri arasında açıktır. 

 
Savunuculuk desteği 
 

Sizin veya sizin adınıza hareket eden bir aile üyesinin veya bakıcıların, Disability Royal Commission 

ile iletişim kurmanıza veya nasıl etkileşimde bulunacağınızı anlamanıza yardımcı olacak bir 

savunucuya ihtiyacı olabilir. 

 

Bir savunucu öykünüzü anlatmanıza ve iletişim veya yasal konularda size yardımcı olacak doğru 
destekleri bulmanıza yardımcı olabilir. 

 

Bir savunucuya yönlendirilmek için 1800 421 468 numaralı telefondan National Counselling and 

Referral Service’i arayabilir veya dss.gov.au/disability-royal-commission-support adresini ziyaret 

edebilirsiniz. 
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Sık sorulan sorular 

 
Destek hizmetlerinin masrafını kim ödüyor? 
 

Avustralya Hükümeti, National Disability Advocacy Program’ın uzantısı olan National Counselling 

and Referral Service’in ve bir dizi yüz yüze danışmanlık hizmetini finanse ediyor. Bu fon Department 

of Social Services tarafından yönetilmektedir. 

 

Avustralya Hükümeti ayrıca Disability Royal Commission'a katılan kişiler için yasal yardım 

hizmetlerini de finanse ediyor. Bu fon Attorney-General’s Department tarafından yönetiliyor.  

 

Danışmanlık hizmetini vermesi için neden Blue Knot Foundation seçildi? 

 

Blue Knot Foundation, telefon danışmanlığı ve karmaşık travma konusunda uzmandır ve şu anda 

National Redress Scheme’e katılan insanlar için danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri 

sunmaktadır. 

 

Danışmanlık ve savunuculuk destek hizmetlerine erişimi hak edenler kimlerdir? 
 

Şiddet, istismar, ihmal veya sömürü yaşayan ve/veya Disability Royal Commission ile etkileşimde 

bulunan veya ondan etkilenen engelli herkes için danışmanlık desteği mevcuttur. 

 

Bu desteğe erişmek için bir başvuruda bulunmanız veya Disability Royal Commission’a önceden 

herhangi bir katılımınız olması gerekmez. 

 

National Disability Advocacy Program’ın bağımsız savunuculuk desteği, Disability Royal 

Commission ile ilişki kurmayı düşünen ve süreci iletmek veya anlamakta zorluk çekebilecek özellikle 

engelli kişiler veya onlar adına hareket eden aile fertleri veya bakıcıları içindir. 

 

İnternet sitenizde bulunan kaynaklar engelli kişilere danışılarak test edildi ve geliştirildi mi? 
 

Danışmanlık ve savunuculuk destek hizmetlerini teşvik etmek için bu iletişim araç setindeki yaratıcı 

kaynaklar Yerli Halk sahipliğindeki yaratıcı şirket Carbon Creative tarafından geliştirilmiştir. 

Bağımsız bir araştırma şirketi olan Whereto aracılığıyla çeşitli engelli insanlarla yakın görüş 

alışverişi sonucunda tasarlanmıştır. Bu araştırmaya katılanlar arasında bir dizi engelliyi temsil eden 

kişiler, engelli Aborijin ve Torres Strait Adaları Halkları ve kültürel ve dilsel açıdan farklı 

geçmişlerden engelli insanlar yer almıştır. Department of Social Services, bu ürünlerin tasarımı 

konusunda engelli temsilcisi kuruluşlar ile de kapsamlı bir görüş alışverişi yaptı. 

 

Tüm nihai ürünler tamamen erişilebilir PDF ve Word formatlarındadır ve WCAG 2.0 erişilebilir 

internet standartları ile uyumludur. 
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Destek hizmetleri hakkındaki bilgiler Easy Read, Auslan ve diğer diller dahil olmak üzere çeşitli 

erişilebilir biçimlerde mevcuttur. 

 

Neden Department of Social Services Disability Royal Commission'u değil de destek 
hizmetlerini tanıtıyor?  
 

Danışmanlık ve savunuculuk destek hizmetleri sunmak için finanse edilen kuruluşlar, Disability 

Royal Commission’dan bağımsız olan Department of Social Services (DSS) aracılığıyla finanse 

edilmektedir. 

 

DSS, mevcut destek hizmetleri hakkında farkındalığı artırmaya yardımcı olmak için Disability Royal 

Commission da dahil olmak üzere bir dizi paydaş ve kuruluşla birlikte çalışmaktadır. Attorney 

General’s Department, Disability Royal Commission ile etkileşimde bulunan kişilere sunulan yasal 

ve finansal destek hizmetleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. 

 

National Counselling and Referral Service yüz yüze danışmanlık sağlıyor mu? 
 

National Counselling and Referral Service öncelikle bir telefon ve çevrimiçi hizmettir. Avustralya 

Hükümeti ayrıca, karmaşık ihtiyaçları olabileceklere ve derinlemesine desteğe daha çok ihtiyaç 

duyanlara yardımcı olmak amacıyla danışmanlık hizmetleri sunmak için Avustralya genelinde ek 

kuruluşlara fon sağlamıştır. 

 

Bu kuruluşlar, telefonla veya çevrimiçi destek gibi diğer danışmanlık yöntemlerinin yanı sıra yüz 

yüze, orta vadeli, travma konusunda bilgili danışmanlık sağlar. Bu örgütlerin bazıları Yerli Halklar 

tarafından yönetiliyor. National Counselling and Referral Service, insanları gerektiğinde her bir 

vakanın durumuna göre bu danışmanlık hizmetlerine yönlendirecektir. 

 

Şu anda yüz yüze danışmanlık destek hizmetleri mevcut mu? 
 

Yüz yüze destek şu anda mevcuttur, ancak koronavirüs (COVID-19) kısıtlamalarına ve farklı eyalet 

ve bölgelerdeki yüz yüze toplantı sınırlandırılmalarına bağlıdır. 

 

Eyaletinizde veya bölgenizde bir sağlayıcı bulmak ve şu anda kullanabileceğiniz seçenekleri 

öğrenmek için 1800 421 468 numaralı telefondan National Counselling and Referral Service ile 

iletişime geçebilirsiniz. 

 

Disability Royal Commission'a bir başvuruda bulunmaya karar vermemiş olan insanlar 
danışmanlıktan yararlanabilir mi? 
 

Evet. National Counselling and Referral Service, şiddet, istismar, ihmal ve sömürü yaşayan engelli 

kişiler için ücretsiz, gizli ve bağımsız bir hizmettir. 

 

Ayrıca, Disability Royal Commission ile etkileşimde bulunan veya komisyona katılmayı düşünen 

insanlar ve Disability Royal Commission hakkındaki öykülerden veya medya raporlarından 
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etkilendiğini düşünen insanlar için de kullanılabilir. 

 

Bu desteğe erişmek için Disability Royal Commission’a bir bildirimde bulunmanız veya önceden 
herhangi bir katılımınız olması gerekmez.  
 
Bir kişi hikâyesini National Counselling and Referral Service'e anlatırsa, bu Disability Royal 
Commission’a bildirimde bulunmuş / başvuru yapmış sayılır mı? 
 
Hayır. National Counselling and Referral Service Blue Knot Foundation tarafından yürütülür ve 

Disability Royal Commission’dan bağımsızdır.  

 

Bir kişi bir danışmanla konuşursa ve bir bildirimde bulunmaya karar verirse, National Counselling 

and Referral Service onları savunuculuk desteği için bağımsız bir savunucuya veya doğrudan 

Disability Royal Commission'a yönlendirebilir.  

 

Hangi kuruluşlar danışmanlık ve savunuculuk destek hizmetleri sunmaktadır?  
 

Blue Knot Foundation, National Counselling and Referral Service aracılığıyla ulusal danışmanlık 

desteği sağlar. Blue Knot Foundation ayrıca insanları aşağıda listelenen danışmanlık ve 

savunuculuk sağlayıcılarına yönlendirebilir. 

 

Sistemik savunuculuk 

 
 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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Eyalet ve Bölge sağlayıcıları 
 
 

Eyalet/Bölge Savunuculuk (Bireysel) Danışmanlık 

ACT  ACT Disability Aged and Carer 

Advocacy Service* 

 Advocacy for Inclusion 

 Relationships Australia 

Canberra and Region 

NSW  SCIA Advocacy Northern Rivers 

 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 

(kapsama alanı ACT 

Başkent Bölgesi, Riverina, 

ve Murray’i de içerir) 

 Interrelate Limited 

Kuzey Bölgesi  Darwin Community Legal Service 

 Disability Advocacy Service 

 Ngaanyatjarra Pitjantjatjara 

Yankunytjatjara Women's Council*† 

 Relationships Australia 

Northern Territory 

 Danila Dilba Health Service 

Aboriginal Corporation†
 

Queensland  Aged and Disability Advocacy 

Australia 

 Independent Advocacy in North 

Queensland 

 Mackay Advocacy 

 People with Disability Australia 

 Queensland Advocacy 

 Rights In Action 

 Speaking Up For You 

 TASC National 

 Aşağıdaki kuruluşlarla alt 

sözleşme düzenlemelerini 

de kapsayan Micah 

Projects: 

 Link-Up QLD†
 

 Cape York/Gulf Remote 

Area Aboriginal and Torres 

Strait Islander Child Care 

Advisory Association Inc. † 

 WWILD – Sexual Violence 

Prevention Association 

Güney 

Avustralya 

 Advocacy for Disability Access and 

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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Tasmanya  Advocacy Tasmania 

 Speak Out Association of Tasmania 

 Relationships Australia 

Tasmania 

Eyalet/Bölge Savunuculuk (Bireysel) Danışmanlık 

Viktorya  Action for More Independence and 

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 

Batı Avustralya  Advocacy WA 

 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† 

 

* Yerli Halk Kökenli Toplum Savunucularını istihdam etmek için finanse edilen kuruluşlar. 

† Aborijin ve Torres Strait Adaları Halkları örgütleri. 
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