
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایڈووکیسی اور( مشورہ ماہرانہ) کاؤنسلنگ

  مدد کی( حمایت روبرو کے حکومت اور معاشرے)

 یا ہیں ہوئے متاثر سے استحصال اور غفلت بدسلوکی، تشّدد، جو لیے کے لوگوں ان

Disability Royal Commission ہیں میں واسطے ساتھ کے 

 
 
 

 (وسائل لیے کے چیت بات) کٹِ ٹول کمیونیکیشن
0206 نومبر 61 تاریخ کی تبدیلیوں آخری
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 تعارف
 

 :ہے رہی دے وسائل مالی لیے کے خدمات امدادی کی ایڈووکیسی اور کاؤنسلنگ لیے کے لوگوں ان گورنمنٹ آسٹریلین
 

 ہے ہوا تجربہ کا استحصال اور غفلت بدسلوکی، تشّدد، جنہیں لوگ معذور وہ● 

 کے(’Disability Royal Commission‘)  کمیشن رائل کے استحصال اور غفلت بدسلوکی، تشّدد، ساتھ کے معذوروں جو لوگ سب وہ● 

   ۔ہیں متاثر سے اس یا ہیں میں واسطے ساتھ

 ہو۔ ضرورت کی ان جنہیں ہیں رازدارانہ اور خودمختارانہ مفت، لیے کے لوگوں سب ان خدمات یہ

 
 سبمشن کو Disability Royal Commission وہ کہ ہے نہیں ضروری لیے کے شخص بھی کسی والے رکھنے خواہش کی مدد ایسی

 ہو۔ چکا رکھ واسطہ پہلے ساتھ کے کمیشن یا دے( عرضداشت)

 

Department of Social Services  (DSS)منظر پس کا زبانوں اور تہذیبوں مختلف ہےکہ بنائی لیے اس کٹ ٹول کمیونیکیشن یہ نے 

 جائے۔ پہنچایا پیغام تک افراد معذور والے رکھنے

 میں بارے کے خدمات امدادی ان کو والوں کرنے نگہداشت اور دوستوں اہلخانہ، کے ان اور لوگوں معذور میں کمیونٹی اپنی مہربانی براہ

 کریں۔ مدد ہماری لیے کے بتانے

 

 دیکھیں۔  support-commission-royal-dss.gov.au/disability لیے کے معلومات مزید
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Disability Royal Commission تعارف کا 
 
 

 تھا۔ کیا اعالن کا قیام کے Disability Royal Commission نے حکومت آسٹریلین کو 9102 اپریل 5

 

 Disability Royal Commission ہے۔ کمیشن رائل طریقہ سطحی اعلی سے سب کا بین چھان پر معامالت کے اہمیت عوامی میں آسٹریلیا

 ہے۔ چالنا پتہ کا برتاؤ برے کے طرح کسی ساتھ کے لوگوں معذور میں آسٹریلیا مقصد کا

 

Disability Royal Commission میں بارے کے استحصال اور غفلت بدسلوکی، تشّدد، ساتھ کے افراد معذور سے لوگوں کے آسٹریلیا 

 ہے۔ چاہتا جاننا

 

 بدسلوکی، تشّدد، اپنے میں صورت کی ریکارڈنگ وڈیو یا آڈیو یا میں صورت تحریری پر، فون کو  Disability Royal Commissionلوگ
 ہیں۔ سکتے بتا میں بارے کے تجربات کے استحصال اور غفلت

 
Disability Royal Commission گا۔ چلے تک 9192 ستمبر 

 
Disability Royal Commission یا کریں کال پر 199 517 1800 لیے کے معلومات مزید میں بارے کے کام کے 

disability.royalcommission.gov.au  دیکھیں۔ 
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 مدد کی کاؤنسلنگ
 

 لیے کے بتانے داستان اپنی کو Disability Royal Commission یا لیے کے ہونے بحال سے تجربے کے برتاؤ برے کو لوگوں معذور

 ہے۔ سکتی مل مدد کی( مشورہ ماہرانہ) کاؤنسلنگ

 

Blue Knot Foundation والی جانے کی فراہم سے طرف کی National Counselling and Referral Service ان لوگوں، معذور 

 کرتی فراہم کاؤنسلنگ رازدارانہ اور خودمختارانہ مفت، لیے کے کارکنوں اور( حمایتیوں) ایڈووکیٹس والوں، کرنے نگہداشت اہلخانہ، کے

 ہے۔

 

 کی مالقات روبرو میں عالقوں کچھ ہے۔ دستیاب میں صورت کی کانفرنس وڈیو یا( ذریعے کے چیٹ ویب) الئن آن پر، فون کاؤنسلنگ

 ہے۔ دستیاب کاؤنسلنگ بھی میں صورت

 

 بجے 6 شام سے بجے 2 صبح جمعہ تا پیر) کریں رابطہ سے National Counselling and Referral Service پر 468 421 1800

 ۔(تک بجے 5 شام سے بجے 2 صبح میں تعطیالت عوامی قومی اور اتوار و ہفتہ بروز اور تک

 

 سے سروس اس ذریعے کے National Relay Service (NRS) پر 677 133 لوگ والے رکھنے نقص میں سننے یا بولنے یا بہرے

 ہیں۔ سکتے کر رابطہ

 

 کو Translating and Interpreting Service (TIS National) طرح اس وہ ہو، ضرورت کی مدد میں زبان اور کسی کو لوگوں جن

 :ہیں سکتے کر استعمال مفت

 

 یا کر؛ مانگ( مترجم زبانی) انٹرپریٹر اور کے کر فون کو National Counselling and Referral Service  پر  468 421 1800● 

 رابطہ سے National Counselling and Referral Service پر 468 421 1800 اور کے کر فون کو TIS National پر  450 131● 
 کے۔ کر درخواست کی کروانے

 

  support-commission-royal-dss.gov.au/disability لیے کے معلومات مزید

 

 222 فورا ً کو شخص ہر پریشان لیے کے خیریت کی اور کسی یا اپنی یا شخص ہر شکار کا قسم بھی کسی کی بدسلوکی یا تشّدد وقت اس
 چاہیے۔ کرنی کال پر

5 

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


 

 

 مدد کی ایڈووکیسی
 

 اپنی کو Disability Royal Commission وہ کہ ہے سکتی مل مدد میں سمجھنے پر طور بہتر یہ کو لوگوں سے( حمایت) ایڈووکیسی

 ہیں۔ سکتے سنا کیسے داستان

 

 ہے دستیاب لیے کے والوں کرنے نگہداشت یا اہلخانہ والے کرنے نمائندگی کی ان یا لوگوں معذور ان مدد کی ایڈووکیسی خودمختارانہ

 ہو۔ مشکل میں سمجھنے یا بتانے میں بارے کے عمل اس شاید جنہیں

 

 :ہے سکتا دے مدد لیے کے کاموں ان کو شخص معذور( حمایتی) ایڈووکیٹ

 

 کرنا تالش( مترجم زبانی) انٹرپریٹر جیسے مدد لیے کے چیت بات● 

 ہے سکتا سنا کیسے داستان اپنی کو Disability Royal Commission وہ کہ سمجھنا یہ● 

 بچنا سے مسائل امتیازی یا کرنا تالش حل کا مسائل● 

 ●Disability Royal Commission کرنا حاصل مدد جیسی خدمات مالی یا قانونی والی رکھنے تعلق سے 

 

 سے ایڈووکیٹ کسی قریب اپنے اور ہیں سکتے کر فون کو National Counselling and Referral Service پر  468 421 1800 لوگ

  ہیں۔ سکتے کہ لیے کے کروانے رابطہ

 

 دیکھیں۔  support-commission-royal-dss.gov.au/disability لیے کے معلومات مزید
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 مدد مالی اور قانونی 
 

Disability Royal Commission اور مددگاروں والوں، کرنے نگہداشت اور اہلخانہ کے ان لوگوں، معذور میں واسطے ساتھ کے 

 ہے۔ دستیاب مدد مالی اور قانونی مفت لیے کے ایڈووکیٹس

 

Your Story Disability Legal Support ہے۔ سروس قانونی گیر ملک مفت، ایک 

 

Your Story Disability Legal Support لیے کے کرنے رابطہ سے: 
 

 (تک بجے 5 شام سے بجے 2 صبح مطابق کے ٹائم سٹینڈرڈ ایسٹرن آسٹریلین جمعہ، تا پیر) کریں کال پر  1800 77 1800● 

●  www.yourstorydisabilitylegal.org.au دیکھیں            

 

Your Story مشورہ قانونی کو اداروں رہائشی اور تنظیموں سرکاری غیر اداروں، والے کرنے فراہم خدمات کو معذوروں مثالا  تنظیموں 

 کرتی۔ نہیں فراہم

 

 میں سلسلے کے واسطے ساتھ کے Disability Royal Commission انہیں تاکہ ہے دستیاب بھی مدد مالی لیے کے تنظیموں اور افراد

 ملے۔ مدد میں کرنے پورے اخراجات دوسرے اور خرچ کا نمائندگی قانونی

 

Attorney-General’s Department سیکشن کے مدد مالی کے (Financial Assistance Section) لیے کے کرنے رابطہ سے: 
 

 (تک بجے 5 شام سے بجے 2 صبح مطابق کے ٹائم سٹینڈرڈ ایسٹرن آسٹریلین جمعہ، تا پیر) کریں کال پر  995 117 1800● 

 سے ان اور ہیں سکتے کر کال کو  TIS National پر  450 131 وہ ہیں، درکار معلومات میں زبان اور کسی کو لوگوں جن● 

 ہیں۔ سکتے کہ کو کرنے کال پر 4770 6141 02 

 سے ان اور ہیں سکتے کر کال کو National Relay Service لوگ والے رکھنے نقص میں بولنے یا سننے یا لوگ بہرے● 

 ہیں۔ سکتے کہ کو کرنے کال پر 4770 6141 02 

 دیکھیں۔ General’s Department website-Attorney لیے کے معلومات مزید● 
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 تصویریں لیے کے سائیٹ ویب اور میڈیا سوشل
 

 تصویریں سے support-commission-royal-dss.gov.au/disability لیے کے بتانے کو دوسروں میں بارے کے خدمات امدادی

 ہیں۔ سکتی جا کی لوڈ ڈاؤن

 ہے۔ دی رضامندی پر بنیاد کی آگہی مکمل لیے کے مقصد اس نے افراد معذور سب گئے دکھائے میں تصویروں ان

 

 

 

 

 

 

 

 

  پرچے معلوماتی شدہ ترجمہ
 

support-commission-royal-dss.gov.au/disability شدہ ترجمہ اور وسائل مختلف سے بہت لیے کے کرنے لوڈ ڈاؤن نے ہم پر 

 ہے۔ ملتی مدد لیے کے بتانے میں بارے کے خدمات امدادی کو دوسروں سے جن ہیں کیے فراہم پرچے معلوماتی

 

 ایک انہیں اور ہیں کی تیار نے Carbon Creative کمپنی تخلیقی والی چلنے میں ملکیت کی لوگوں مقامی اصل کے آسٹریلیا مصنوعات یہ
 ہے۔ گیا کیا ٹیسٹ ساتھ کے افراد معذور ذریعے کے کمپنی تحقیقی آزادانہ
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 مواد لیے کے میڈیا سوشل
 

 گیا دیا نیچے لیے کے فارمز پلیٹ میڈیا سوشل اپنے لیے کے بتانے کو دوسروں میں بارے کے خدمات امدادی دستیاب لیے کے افراد معذور
 کریں۔ رّدوبدل موزوں میں اس یا کریں استعمال مواد

 

    Facebook   

 

 

 ہے؟ اٹھایا فائدہ ناجائز سے آپ یا ہے کیا سلوک برا ساتھ کے آپ ہے، دی تکلیف جسمانی کو آپ نے کسی کیا ہے؟ معذوری کوئی کو آپ کیا
 ہو۔ ضرورت کی مدد کی( ماہر والے دینے مشورہ) کاؤنسلر کو آپ شاید

 
 کسی عالوہ کے انگلش سے کاؤنسلر آپ اگر کریں۔ رابطہ سے National Counselling and Referral Service پر 468 421 1800

 ہیں۔ سکتے مانگ( مترجم زبانی) انٹرپریٹر آپ تو ہیں چاہتے کرنا بات میں زبان اور

 

 حل معاملہ یا مسئلہ اور ہے سکتا دے مدد لیے کے بتانے میں بارے کے جذبات اور احساسات اپنے میں ماحول محفوظ ایک کو آپ کاؤنسلر

 دیکھیں۔ support-commission-royal-dss.gov.au/disability لیے کے معلومات مزید اور وسائل شدہ ترجمہ ہے۔ سکتا کر

 

 

 ہے۔ سکتی ہو ضرورت کی مدد کو آپ تو ہیں رہے سوچ میں بارے کے لینے حصہ میں Disability Royal Commission آپ اگر

 مفت، مدد یہ ہے۔ سکتا دے مدد لیے کے بتانے میں بارے کے جذبات اور احساسات اپنے میں ماحول محفوظ ایک کو آپ کاؤنسلر

 ہے۔ رازدارانہ اور خودمختارانہ

 National Counselling and Referral پر 468 421 1800 لیے کے کرنے بات میں زبان اور کسی عالوہ کے انگلش سے کاؤنسلر آپ

Service بجے 6 شام سے بجے 2 صبح جمعہ تا پیر سروس یہ ہیں۔ سکتے مانگ( مترجم زبانی) انٹرپریٹر اور ہیں سکتے کر رابطہ سے 

 مزید اور وسائل شدہ ترجمہ ہے۔ دستیاب تک بجے 5 شام سے بجے 2 صبح میں تعطیالت عوامی قومی اور اتوار و ہفتہ بروز اور تک

 دیکھیں۔ support-commission-royal-dss.gov.au/disability لیے کے معلومات

 

 

 کو آپ ایڈووکیٹ ہو۔ ضرورت کی مدد کو آپ شاید تو ہیں رہے سوچ میں بارے کے لینے حصہ میں Disability Royal Commission آپ

 ہے۔ سکتا دے سہارا لیے کے کرنے حاصل مدد کی قسموں دوسری اور سنانے داستان اپنی

 کو آپ اگر کریں۔ کال کو National Counselling and Referral Service پر  468 421 1800 لیے کے کرنے رابطہ سے ایڈووکیٹ

 مانگیں۔ انٹرپریٹر مہربانی براہ تو ہے ضرورت کی مدد میں زبان اور کسی عالوہ کے انگلش

 دیکھیں۔ support-commission-royal-dss.gov.au/disability لیے کے معلومات مزید
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       Twitter      

 

 ضرورت کی مدد کی( ماہر والے دینے مشورہ) کاؤنسلر کو آپ ہے؟ کیا سلوک برا ساتھ کے آپ نے کسی کیا ہے؟ معذوری کوئی کو آپ کیا

 Translating and Interpretingپر 450 131 آپ لیے کے کرنے بات میں زبان اور کسی عالوہ کے انگلش سے کاؤنسلر ہے۔ سکتی ہو

Service (TIS National)  ہیں۔ سکتے کر استعمال مفت کو 

 

 

 

 کی( حمایتی) ایڈووکیٹ یا( ماہر والے دینے مشورہ) کاؤنسلر کو آپ ہیں؟ رہے سوچ میں بارے کے لینے حصہ میں DRC_AU@ آپ کیا

 یہ کہیں۔ لیے کے کروانے رابطہ سے سروس امدادی کسی قریب اپنے کے کر کال پر  468 421 1800 ہے۔ سکتی ہو ضرورت کی مدد

  ہے۔ رازدارانہ اور خودمختارانہ مفت، مدد

 

 معذور ہو۔ ضرورت کی مدد کو آپ شاید تو ہیں رہے سوچ میں بارے کے لینے حصہ میں Disability Royal Commission آپ اگر

 معلومات مزید ہے۔ دستیاب( حمایت) ایڈووکیسی اور( مشورہ ماہرانہ) کاؤنسلنگ لیے کے والوں کرنے نگہداشت اور اہلخانہ کے ان لوگوں،

  https://bit.ly/3Ca6N08 :دیکھیں پرچے معلوماتی شدہ ترجمہ ہمارے لیے کے

 

 

10 

https://bit.ly/3Ca6N08


 

 

 مواد لیے کے سائیٹ ویب یا لیٹر نیوز
 
 ہے؟ ضرورت کی مدد لیے کے Disability Royal Commission کو آپ کیا

 
 جو ہیں دستیاب خدمات کی( حمایت) ایڈووکیسی اور( مشورہ ماہرانہ) کاؤنسلنگ لیے کے لوگوں معذور ان

Disability Royal Commission ہیں۔ رازدارانہ اور خودمختارانہ مفت، خدمات یہ ہیں۔ رہے سوچ میں بارے کے لینے حصہ میں  

 

 National Counselling and Referral پر 468 421 1800 لیے کے کرنے تالش ایڈووکیٹ یا کرنے حاصل مدد کی کاؤنسلنگ

Service کریں۔ کال کو 

 

 پر  450 131 یا مانگیں( مترجم زبانی) انٹرپریٹر مہربانی براہ تو ہے ضرورت کی مدد میں زبان اور کسی عالوہ کے انگلش کو آپ اگر

TIS پر 468 421 1800 اور کریں کال کو National Counselling and Referral Service کہیں۔ لیے کے کروانے رابطہ سے 

 

 سروس اس ذریعے کے National Relay Service (NRS) پر 677 133 آپ تو ہیں رکھتے نقص میں بولنے یا سننے یا ہیں بہرے آپ اگر

 ہیں۔ سکتے کر رابطہ سے

 

 لیے کے انتظام اس ہیں۔ سکتے کر درخواست کی کانفرنس وڈیو آپ تو ہے لگتا مشکل کرنا استعمال فون کو آپ اگر

ncrscounsellors@blueknot.org.au بھیجیں۔ میل ای پر 

 

support-commission-royal-dss.gov.au/disability صورتوں آسان مختلف کئی معلومات یںم بارے کے خدمات امدادی پر 

(accessible formats) میں جن ہیں دستیاب میں Easy Read اور Auslan ہیں۔ شامل بھی  

 

 پرنٹ بڑے ساتھ کے  overlay)(Braille اوورلے بریل کے کر میل ای پر DRCsupports@dss.gov.au ساتھ کے پتے اور نام اپنے آپ
 ہیں۔ سکتے مانگ معلومات میں بارے کے خدمات امدادی میں
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 مدد کی کاؤنسلنگ
 
 ہے؟ اٹھایا فائدہ ناجائز سے آپ یا ہے کیا سلوک برا ساتھ کے آپ ہے، دی تکلیف جسمانی کو آپ نے کسی کیا ہے؟ معذوری کوئی کو آپ کیا

 

 اور گا دے مدد لیے کے بتانے میں بارے کے جذبات اور احساسات اپنے میں ماحول محفوظ ایک کو آپ( ماہر واال دینے مشورہ) کاؤنسلر

 بتانے جذبات اپنے کو آپ کاؤنسلر تو ہے دی تکلیف کو آپ نے کسی یا ہے ہوا واقعہ برا کوئی کےساتھ آپ اگر گا۔ کرے حل معاملہ یا مسئلہ

 آپ وہ بھی تو ہیں رہے سوچ میں بارے کے سنانے داستان اپنی کو Disability Royal Commission آپ اگر ہے۔ سکتا دے مدد لیے کے

 ہے۔ سکتا کر مدد کی

 

 بتانا نہ نام اپنا آپ اگر جاتیں۔ بتائی نہیں کو اور کسی باتیں یہ – ہے رہتا میں راز سب وہ کریں، فیصلہ کا بتانے کچھ جو کو کاؤنسلر آپ

 ہے۔ نہیں ضرورت کی بتانے نام کو آپ تو چاہیں

 

 کریں۔ رابطہ سے  National Counselling and Referral Serviceپر 1468 6146 02 یا 468 421 1800

 

 5 شام سے بجے 2 صبح میں تعطیالت عوامی قومی اور اتوار و ہفتہ بروز اور تک بجے 6 شام سے بجے 2 صبح جمعہ تا پیر سروس یہ
 ہے۔ ہوتی کھلی تک بجے

 
 مدد کی( حمایت) ایڈووکیسی

 
 سکتی ہو ضرورت کی( حمایتی) ایڈووکیٹ میں سلسلے اس کو والے کرنے نگہداشت یا دار رشتہ کسی والے کرنے نمائندگی کی آپ یا آپ

 جائے۔ رکھا واسطہ کیسے ساتھ کے Disability Royal Commission کہ دیں مدد لیے کے سمجھنے یا بتانے یہ کو آپ وہ کہ ہے

 

 ہے۔ سکتا دے سہارا میں کرنے تالش مدد درست لیے کے مسائل قانونی یا چیت بات اور سنانے داستان کی آپ کو آپ ایڈووکیٹ

 
 یا ہیں سکتے کر کال کو National Counselling and Referral Service پر  468 421 1800 آپ لیے کے رابطے سے ایڈووکیٹ
support-commission-royal-dss.gov.au/disability دیکھیں۔ 
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 سواالت والے جانے پوچھے اکثر
 

 ہے؟ رہا کر کون ادائیگی لیے کے خدمات امدادی
 

 National Counselling and Referral والی رکھنے تعلق سے National Disability Advocacy Program گورنمنٹ آسٹریلین

Service وسائل مالی یہ ہے۔ رہی دے وسائل مالی لیے کے خدمات کئی کی( مشورے ماہرانہ) کاؤنسلنگ میں صورت کی مالقات ذاتی اور 

Department of Social Services ہیں۔ رہے جا دیے انتظام زیر کے 

 

 مالی بھی لیے کے خدمات کی مدد قانونی لیے کے لوگوں والے لینے حصہ میں Disability Royal Commission گورنمنٹ آسٹریلین

 ہیں۔ رہے جا دیے انتظام زیر کے Attorney-General’s Department وسائل مالی یہ ہے۔ رہی دے وسائل

 

 ہے؟ گیا چنا کیوں کو Blue Knot Foundation لیے کے کرنے فراہم خدمات کی کاؤنسلنگ

 

Blue Knot Foundation وقت اس یہ اور ہے ماہر کی کاؤنسلنگ لیے کے صدمات پیچیدہ اور کاؤنسلنگ پر فون 

National Redress Scheme ہے۔ رہی کر فراہم خدمات کی( رابطوں) ریفرل اور کاؤنسلنگ کو لوگوں میں واسطے ساتھ کے 

 

 ہیں؟ اہل لیے کے کرنے حاصل خدمات کی ایڈووکیسی اور کاؤنسلنگ لوگ کون
 

 واسطے ساتھ کے Disability Royal Commission یا/اور شخص معذور ہر والے ہونے شکار کا استحصال یا غفلت بدسلوکی، تشّدد،

 ہے۔ دستیاب مدد کی کاؤنسلنگ لیے کے شخص ہر متاثر سے اس یا میں

 

 اس کا آپ یا ہو دی( عرضداشت) سبمشن کو Disability Royal Commission نے آپ کہ نہیں ضروری لیے کے کرنے حاصل مدد یہ

 ہو۔ چکا رہ واسطہ پہلے سے کمیشن رائل

 

National Disability Advocacy Program کی ان یا لوگوں معذور ان پر طور خاص مدد کی ایڈووکیسی خودمختارانہ والی ملنے سے 

 میں واسطے ساتھ کے Disability Royal Commission جو ہے لیے کے والوں کرنے نگہداشت یا اہلخانہ کے ان والے کرنے نمائندگی

 ہے۔ مشکل میں سمجھنے اسے یا بتانے میں بارے کے عمل اس شاید جنہیں اور ہیں رہے سوچ میں بارے کے آنے

 

 گئے کیے تیار سے مشورے کے ان وسائل یہ کیا اور ہے گیا کیا ٹیسٹ ساتھ کے لوگوں معذور کو وسائل دستیاب پر سائیٹ ویب کی آپ کیا
 ہیں؟

 
 مقامی اصل کے آسٹریلیا کو وسائل تخلیقی گئے دیے میں کٹ ٹول کمیونیکیشن اس لیے کے تشہیر کی خدمات کی ایڈووکیسی اور کاؤنسلنگ

 بہت ذریعے کے Whereto کمپنی تحقیقی آزادانہ ایک انہیں  ہے۔ کیا تیار نے Carbon Creative کمپنی والی چلنے میں ملکیت کی لوگوں

 مختلف کئی میں افراد شریک میں تحقیق اس ہے۔ گیا کیا ڈیزائن میں مشاورت قریبی ساتھ کے افراد معذور کے منظروں پس مختلف سے

 والے رکھنے منظر پس کا زبانوں اور تہذیبوں مختلف اور لوگ لینڈر آئی سٹریٹ ٹورس اور ایبوریجنل معذور افراد، نمائندہ کے معذوریوں

 کی معذوروں پر پیمانے بڑے نے Department of Social Services لیے کے کرنے ڈیزائن کو مصنوعات ان تھے۔ شامل لوگ معذور

 کیا۔ مشورہ بھی ساتھ کے تنظیموں نمائندہ

 

 سٹینڈرڈز ویب آسان کے WCAG 2.0 اور ہیں دستیاب میں فارمیٹس Word اور  PDF (accessible) آسان بالکل مصنوعات حتمی تمام
 ہیں۔ موافق ساتھ کے

 

 معلومات میں زبانوں دوسری اور  Easy Read،Auslan میں جن ہیں دستیاب میں فارمیٹس آسان مختلف معلومات متعلق کے خدمات امدادی
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 ہیں۔ شامل بھی

 

 ہے؟ رہا کر کیوں Department of Social Services بجائے کی Disability Royal Commission تشہیر کی خدمات امدادی ان

 
 وسائل یہ انہیں ہیں، جاتے دیے وسائل مالی لیے کے کرنے فراہم خدمات کی ایڈووکیسی اور کاؤنسلنگ کو تنظیموں جن

  Department of Social Services (DSS)جو ہیں ملتے ذریعے کے Disability Royal Commission ہے۔ خودمختار اور الگ سے 

 

DSS میں جن ہے رہا کر کام ساتھ کے تنظیموں اور شرکاء مختلف سے بہت لیے کے پھیالنے آگہی میں بارے کے خدمات امدادی دستیاب 

Disability Royal Commission ہے۔ شامل بھی Attorney General’s Department مالی اور قانونی دستیاب لیے کے لوگوں ان 

 ہیں۔ میں واسطے ساتھ کے Disability Royal Commission جو ہے سکتا دے معلومات مزید میں بارے کے خدمات امدادی

 

 ہے؟ کرتی فراہم کاؤنسلنگ روبرو  National Counselling and Referral Service کیا

 
National Counselling and Referral Service نے گورنمنٹ آسٹریلین ہے۔ سروس والی ملنے الئن آن اور پر فون پر طور بنیادی 

 کی جن کریں فراہم خدمات کی کاؤنسلنگ لیے کے مدد کی لوگوں ان وہ تاکہ ہیں دیے وسائل مالی بھی کو تنظیموں مزید میں بھر آسٹریلیا

 ہے۔ سکتی ہو ضرورت کی مدد تفصیلی زیادہ جنہیں اور ہیں سکتی ہو پیچیدہ ضروریات

 

 طریقوں دوسرے ساتھ ساتھ کے کاؤنسلنگ خصوصی لیے کے صدمات لیے، کے مّدت درمیانی میں، صورت کی مالقات ذاتی تنظیمیں یہ

 ہیں۔ چالتے لوگ مقامی اصل کے آسٹریلیا تنظیمیں کچھ سے میں ان مدد۔ الئن آن اور پر فون جیسے ہیں کرتی فراہم کاؤنسلنگ بھی سے

National Counselling and Referral Service  سے سروسز کاؤنسلنگ مناسب لیے کے کیس ہر ضرورت حسب رابطہ کا لوگوں 

 گی۔ کروائے

 

 ہیں؟ دستیاب خدمات کی کاؤنسلنگ میں صورت کی مالقات وقت اس کیا
 

 روبرو میں ٹیریٹریز اور سٹیٹس مختلف اور پابندیوں کی  (COVID-19)  وائرس کرونا یہ لیکن ہے دستیاب مدد میں صورت کی مالقات اب

 ہے۔ منحصر پر پابندیوں متعلق سے مالقاتوں

 

 پر  468 421 1800 لیے کے کرنے تالش تنظیمیں والی کرنے فراہم خدمات میں ٹیریٹری یا سٹیٹ اپنی آپ

National Counselling and Referral Service کونسے لیے کے آپ وقت اس کہ ہیں سکتے کر پتہ اور ہیں سکتے کر رابطہ سے 

 ہیں۔ کھلے راستے

 

 انہیں کیا تو ہو کیا نہ فیصلہ میں سلسلے کے دینے( عرضداشت) سبمشن کو Disability Royal Commission نے لوگوں اگر
 ہے؟ سکتی مل کاؤنسلنگ

 
 ہے سروس خودمختارانہ اور رازدارانہ مفت، ایک لیے کے لوگوں معذور ان  National Counselling and Referral Service ہاں۔

 ہے۔ ہوا تجربہ کا استحصال اور غفلت بدسلوکی، تشّدد، جنہیں

 

 کے لینے حصہ میں اس یا ہیں میں واسطے ساتھ کے Disability Royal Commission جو ہے دستیاب بھی لیے کے لوگوں ان سروس یہ

 میں میڈیا یا داستانوں والی رکھنے تعلق سے Disability Royal Commission جو بھی لیے کے لوگوں ان اور ہیں؛ رہے سوچ میں بارے

 ہیں۔ کرتے محسوس متاثر سے خبروں والی آنے

 

 سے Disability Royal Commission پہلے کا آپ یا ہو دی( عرضداشت) سبمشن نے آپ کہ نہیں ضروری لیے کے کرنے حاصل مدد یہ
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 ہو۔ چکا رہ تعلق

 

 یہ کیا تو سنائے داستان اپنی کو National Counselling and Referral Service شخص کوئی اگر

Disability Royal Commission ہے؟ ہوتا شمار دینا سبمشن کو 

 

 یہ اور ہے چالتی  Blue Knot Foundation کو  National Counselling and Referral Service نہیں۔

Disability Royal Commission ہے۔ خودمختار اور الگ سے 

 

 اسے National Counselling and Referral Service تو کرے فیصلہ کا دینے سبمشن اور کرے بات سے کاؤنسلر شخص کوئی اگر

 راست براہ یا ہے سکتی کروا رابطہ کا اس سے ایڈووکیٹ خودمختار ایک لیے کے دالنے مدد کی ایڈووکیسی

Disability Royal Commission ہے۔ سکتی کروا رابطہ سے 

 

 ہیں؟ رہی کر فراہم خدمات کی ایڈووکیسی اور کاؤنسلنگ تنظیمیں کونسی
 

National Counselling and Referral Service ذریعے کے Blue Knot Foundation  ہے۔ کرتی فراہم کاؤنسلنگ گیر ملک 

 

Blue Knot Foundation رابطہ کا لوگوں بھی سے تنظیموں والی کرنے فراہم خدمات ذیل مندرجہ لیے کے ایڈووکیسی اور کاؤنسلنگ 

 ہے۔ سکتی کروا

 
 ایڈووکیسی جامع

 

 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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 والے کرنے فراہم خدمات میں ٹیریٹریز اور سٹیٹس
 

 

 کاؤنسلنگ (انفرادی) ایڈووکیسی ٹیریٹری/سٹیٹ

 کیپیٹل آسٹریلین
 ٹیریٹری

 ACT Disability Aged and Carer 

Advocacy Service* 

 Advocacy for Inclusion 

 Relationships Australia 

Canberra and Region 

  SCIA Advocacy Northern Rivers ویلز ساؤتھ نیو

 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 (ACT, Capital 

Region, Riverina, Murray)  کا

 احاطہ بھی کیا جاتا ہے(

 Interrelate Limited 

  Darwin Community Legal Service ٹیریٹری نادرن

 Disability Advocacy Service 

 Ngaanyatjarra Pitjantjatjara 

Yankunytjatjara Women's Council*† 

 Relationships Australia 

Northern Territory 

 Danila Dilba Health Service 

Aboriginal Corporation† 

  Aged and Disability Advocacy کوئینزلینڈ

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, کے ذیل مندرجہ 

 :ہے بھی انتظام اک کانٹریکٹنگ سب ساتھ

 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 آسٹریلیا ساؤتھ

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 تسمانیہ

 Speak Out Association of Tasmania 

 Relationships Australia 

Tasmania 

 کاؤنسلنگ (انفرادی) ایڈووکیسی ٹیریٹری/سٹیٹ

  Action for More Independence and وکٹوریا

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 آسٹریلیا ویسٹرن

 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† 

 
 ہیں۔ ملتے وسائل مالی لیے کے کرنے بھرتی پر طور کے ایڈووکیٹس کو باشندوں آسٹریلین مقامی اصل جنہیں تنظیمیں وہ * 
 تنظیمیں۔ لینڈر آئی سٹریٹ ٹورس اور ایبوریجنل † 
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