
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ về tư vấn và bênh vực 
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Phần giới thiệu 

 
Chính phủ Úc hiện tài trợ các dịch vụ hỗ trợ về tư vấn và bênh vực dành cho: 
 

 người khuyết tật từng bị bạo hành, ngược đãi, bỏ bê và bóc lột 

 bất kỳ ai tham gia vào hoặc bị ảnh hưởng bởi Ủy hội Điều tra Tối cao về Bạo hành, 
Ngược đãi, Bỏ bê và Bóc lột Người Khuyết tật (‘Disability Royal Commission’). 

Các dịch vụ này miễn phí, độc lập và bảo mật dành cho bất kỳ ai có thể cần sử dụng. 
 
Bất kỳ ai muốn sử dụng các dịch vụ hỗ trợ này đều không cần phải nộp bản đệ trình hoặc trước đây 
đã từng tham gia vào Disability Royal Commission. 
 
Department of Social Services (DSS) đã soạn thảo bộ công cụ thông tin này để giúp phổ biến thông 
tin đến người bị khuyết tật có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. 
 
Vui lòng giúp chúng tôi quảng bá rộng rãi về các dịch vụ hỗ trợ này đến người khuyết tật và các 
thân nhân, bạn bè và người chăm sóc của họ trong cộng đồng của quý vị. 
 
Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập dss.gov.au/disability-royal-commission-support 
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Sơ lược về Disability Royal Commission 

 
Vào ngày 5 tháng 4 năm 2019, Chính phủ Úc loan báo thành lập Disability Royal Commission. 
 
Ở Úc, ủy hội điều tra tối cao (royal commission) là hình thức điều tra cao nhất về các vấn đề quan 
trọng đối với công chúng. Mục đích của Disability Royal Commission là làm sáng tỏ bất kỳ vấn đề 
ngược đãi nào đối với người khuyết tật ở Úc. 
 
Disability Royal Commission muốn nhận được thông tin của cộng đồng Úc về những trải nghiệmđối 
với tình trạng bạo hành, ngược đãi, bỏ bê và bóc lột người khuyết tật. 
 
Người dân có thể trình bày với Disability Royal Commission về những trải nghiệm họ bị bạo hành, 
ngược đãi, bỏ bê và bóc lột qua điện thoại, bằng văn bản hoặc bằng cách thâu âm hoặc thâu hình. 
 
Disability Royal Commission sẽ kéo dài đến tháng 9 năm 2023. 
 
Muốn biết thông tin về công việc của Disability Royal Commission, hãy gọi số 1800 517 199 hoặc 

truy cập disability.royalcommission.gov.au. 
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Hỗ trợ về tư vấn 

 
Hỗ trợ về tư vấn dành cho người khuyết tật phục hồi sau trải nghiệm bị ngược đãi hoặc giúp họ kể 
câu chuyện của họ với Disability Royal Commission. 
 
National Counselling and Referral Service, do Blue Knot Foundation phụ trách, cung cấp dịch vụ tư 
vấn miễn phí, độc lập và bảo mật để hỗ trợ người khuyết tật, người trong gia đình, người chăm sóc, 
những người bênh vực và nhân viên. 
 
Dịch vụ tư vấn sẽ được thực hiện qua điện thoại, hoặc trực tuyến (sử dụng webchat) hoặc đàm 
thoại qua video. Tại một số khu vực có dịch vụ tư vấn gặp mặt trực tiếp. 
 
Liên lạc với National Counselling and Referral Service qua số 1800 421 468 (9 giờ sáng đến 6 giờ 
tối ngày thường trong tuần và 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày cuối tuần và ngày lễ toàn quốc). 
 
Người bị khiếm thính hay suy giảm thính lực hoặc nói khó khăn có thể liên lạc với dịch vụ này thông 
qua National Relay Service (NRS) qua số 133 677. 
 
Người cần thông dịch viên có thể sử dụng Translating and Interpreting Service (TIS National) miễn 
phí bằng cách: 

 gọi cho National Counselling and Referral Service qua số 1800 421 468 và xin thông dịch viên; 
hoặc 

  
 gọi cho TIS National qua số 131 450 và xin được kết nối với National Counselling and Referral 

Service qua số 1800 421 468. 

Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập dss.gov.au/disability-royal-commission-support  

 
Bất kỳ người nào hiện trải qua bất kỳ hình thức bạo hành hoặc ngược đãi nào, hoặc lo lắng 
cho sự an toàn của bản thân hoặc của người khác, nên lập tức gọi 000. 
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Hỗ trợ về bênh vực 
 
Hỗ trợ về bênh vực có thể giúp người dân hiểu rõ hơn về cách kể câu chuyện của họ với Disability 
Royal Commission. 
 
Dịch vụ hỗ trợ về bênh vực độc lập có sẵn cho người khuyết tật, hoặc thân nhân hoặc người chăm 
sóc thay mặt người khuyết tật có thể gặp khó khăn khi giao tiếp hoặc hiểu quy trình. 
 
Người bênh vực có thể giúp người khuyết tật: 

 tìm hỗ trợ về giao tiếp chẳng hạn như xin thông dịch viên 

 hiểu cách để kể câu chuyện của họ với Disability Royal Commission 

 giải quyết các vấn đề hoặc tránh các vấn đề về phân biệt đối xử 

 hỗ trợ về sử dụng dịch vụ như các dịch vụ pháp lý hoặc tài chính liên quan đến Disability 
Royal Commission. 

 

Người dân có thể liên lạc với National Counselling and Referral Service qua số 1800 421 468 và xin 
được giới thiệu đến người bênh vực gần họ. 

 

Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập dss.gov.au/disability-royal-commission-support.
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Hỗ trợ về pháp lý và tài chính 

 
Hỗ trợ về pháp lý và giúp đỡ về tài chính miễn phí có sẵn cho người khuyết tật, gia đình và người 
chăm sóc của họ, người ủng hộ và người bênh vực đang tham gia với Disability Royal Commission. 
 
Your Story Disability Legal Support là dịch vụ pháp lý toàn quốc, miễn phí. 
 
Muốn liên lạc với Your Story Disability Legal Support: 

 Gọi số 1800 77 1800 (9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Giờ Đông bộ Úc (AEST), thứ Hai đến 
thứ Sáu) 

 Truy cập www.yourstorydisabilitylegal.org.au 

 
Your Story không tư vấn pháp lý cho các tổ chức, ví dụ như các cơ sở cung cấp dịch vụ khuyết tật, 
các tổ chức phi chính phủ và các cơ sở nội trú. 
 

Hỗ trợ về tài chính cũng có sẵn cho các cá nhân và tổ chức để giúp trả chi phí đại diện pháp lý và 
khoản chi tiêu liên quan đến việc tham gia với Disability Royal Commission. 

 
Muốn liên lạc với Bộ phận Hỗ trợ Tài chính của Attorney-General’s Department 

 Gọi số 1800 117 995 (9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Giờ Đông bộ Úc (AEST), thứ Hai đến thứ 
Sáu). 

 Người cần thông tin ngôn ngữ khác có thể gọi cho TIS National qua số 131 450 và nhờ họ 
gọi số 02 6141 4770. 

 Người bị khiếm thính hay suy giảm thính lực hoặc nói khó khăn có thể gọi cho National 
Relay Service và nhờ họ liên lạc số 02 6141 4770 
 

 Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập Attorney-General’s Department website.
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Phương tiện truyền thông xã hội và hình ảnh trang mạng 

 
Những hình ảnh giúp quảng bá các dịch vụ hỗ trợ có sẵn để tải xuống từ  

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

 

Tất cả những người khuyết tật trong những hình ảnh này đã đồng ý cho mục đích này sau khi đã 

hiểu rõ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bản dịch tờ thông tin 

 
Chúng tôi có nhiều tài liệu bao gồm bản dịch tờ thông tin để tải xuống từ  

dss.gov.au/disability-royal-commission-support để giúp quảng bá rộng rãi các dịch vụ hỗ trợ. 

 
Các sản phẩm này do công ty sáng tạo do người bản xứ sở hữu Carbon Creative thực hiện và 

công ty nghiên cứu độc lập đã thử nghiệm với người khuyết tật. 
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Nội dung phương tiện truyền thông xã hội 

 
Hãy sử dụng hoặc mô phỏng nội dung dưới dây cho các hình thức công nghệ truyền thông xã hội 

của riêng quý vị để giúp quảng bá rộng rãi các dịch vụ hỗ trợ dành cho người khuyết tật. 

 
 

    Facebook 
 
 

Quý vị có bị khuyết tật hay không? Có ai đã làm tổn thương quý vị về thể xác, đối xử tệ với quý vị 
hoặc lợi dụng quý vị hay không? Quý vị có lẽ cần nhân viên tư vấn trợ giúp. 

 
Liên lạc với National Counselling and Referral Service qua số 1800 421 468. Nếu muốn nói chuyện 
với nhân viên tư vấn bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, quý vị có thể xin thông dịch viên. 
 
Nhân viên tư vấn có thể trợ giúp quý vị nói về cảm nghĩ và cảm xúc của quý vị trong một không 

gian an toàn, và giải quyết vấn đề hoặc khúc mắc. Muốn biết thêm thông tin, bao gồm các bản dịch 

tài liệu, hãy truy cập dss.gov.au/disability-royal-commission-support.  

 

 

Nếu định tham gia vào Disability Royal Commission, quý vị có lẽ cần được trợ giúp. Nhân viên tư 

vấn có thể trợ giúp quý vị nói về cảm nghĩ và cảm xúc của quý vị trong một không gian an toàn. 

Dịch vụ hỗ trợ này miễn phí, độc lập và bảo mật. 

 

Muốn nói chuyện với nhân viên tư vấn bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, quý vị có thể liên lạc với 

National Counselling and Referral Service qua số 1800 421 468 và xin thông dịch viên. Dịch vụ này 

làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối ngày thường trong tuần và 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày 

cuối tuần và ngày lễ toàn quốc. Muốn biết thêm thông tin, bao gồm các bản dịch tài liệu, hãy truy 

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

 

 

Nếu định tham gia vào Disability Royal Commission, quý vị có lẽ cần được trợ giúp. Người bênh 

vực có thể giúp quý vị kể câu chuyện của quý vị và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ khác. 

Hãy gọi cho National Counselling and Referral Service qua số 1800 421 468 để được giới thiệu đến 

người bênh vực. Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, vui lòng xin thông dịch 

viên. 

Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập dss.gov.au/disability-royal-commission-support.  
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       Twitter 

 

Quý vị có bị khuyết tật hay không? Có ai đã ngược đãi quý vị hay không? Quý vị có lẽ cần nhân 

viên tư vấn trợ giúp. Muốn nói chuyện với nhân viên tư vấn bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, quý vị 

có thể sử dụng Translating and Interpreting Service (TIS National) miễn phí qua số 131 450. 

 
 

 

Định tham gia vào @DRC_AU? Quý vị có lẽ cần nhân viên tư vấn hoặc người bênh vực trợ giúp. 

Gọi số 1800 421 468 và nhờ họ giới thiệu đến dịch vụ hỗ trợ gần quý vị. Dịch vụ này miễn phí, độc 

lập và bảo mật. 

 

Nếu định tham gia vào Disability Royal Commission, quý vị có lẽ cần được trợ giúp. Dịch vụ hỗ trợ 

về tư vấn và bênh vực có sẵn cho người khuyết tật, gia đình và người chăm sóc của họ. Muốn biết 

thêm thông tin, hãy đọc bản dịch tờ thông tin của chúng tôi: https://bit.ly/3Ca6N08.  
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Bản tin hoặc nội dung trang mạng 

 
Quý vị có cần hỗ trợ cho Disability Royal Commission hay không? 
 
Các dịch vụ hỗ trợ về tư vấn và bênh vực có sẵn cho người khuyết tật định tham gia vào Disability 
Royal Commission. Các dịch vụ này miễn phí, độc lập và bảo mật. 
 
Muốn được hỗ trợ về tư vấn hoặc tìm người bênh vực, hãy gọi cho National Counselling and 
Referral Service qua số 1800 421 468. 
 
Nếu quý vị cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, vui lòng xin thông dịch viên hoặc gọi cho TIS 
qua số 131 450 và nhờ họ gọi cho National Counselling and Referral Service qua số 1800 421 468.  
 
Nếu bị khiếm thính hay suy giảm thính lực hoặc nói khó khăn, quý vị có thể liên lạc với dịch vụ này 
thông qua National Relay Service (NRS) qua số 133 677. 
 
Nếu thấy khó sử dụng điện thoại, quý vị có thể yêu cầu cuộc đàm thoại qua video. Để sắp xếp việc 

này, hãy gửi email đến ncrscounsellors@blueknot.org.au. 

 

Thông tin về các dịch vụ hỗ trợ theo nhiều định dạng tiện dụng bao gồm Easy Read và Auslan có 

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

 

Quý vị có thể yêu cầu thông tin về các dịch vụ hỗ trợ in khổ chữ lớn có lớp phủ chữ nổi Braille bằng 

cách gửi email đến DRCsupports@dss.gov.au  kèm theo tên và địa chỉ của quý vị. 
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Hỗ trợ về tư vấn 
 
Quý vị có bị khuyết tật hay không? Có ai đã làm tổn thương quý vị về thể xác, đối xử tệ với quý vị 
hoặc lợi dụng quý vị hay không? 
 

Nhân viên tư vấn sẽ giúp quý vị nói về cảm nghĩ và cảm xúc của quý vị trong một không gian an 
toàn và giải quyết vấn đề hoặc khúc mắc. Nhân viên tư vấn có thể giúp quý vị nói về cảm nghĩ của 
quý vị nếu điều gì đó tệ hại đã xảy ra với quý vị hoặc nếu có người đã làm tổn thương quý vị. Họ 
cũng có thể giúp nếu quý vị định kể câu chuyện của mình với Disability Royal Commission. 

 

Bất cứ điều gì quý vị quyết định chia sẻ với nhân viên tư vấn đều được giữ kín – không chia sẻ với 
bất kỳ ai khác. Quý vị không cần phải cho biết tên nếu không muốn. 

 

Liên lạc với National Counselling and Referral Service qua số 1800 421 468 hoặc 02 6146 1468. 

 

Họ làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối ngày thường trong tuần và 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày 
cuối tuần và ngày lễ toàn quốc. 

 
Hỗ trợ về bênh vực 
 

Quý vị hoặc thân nhân hoặc người chăm sóc thay mặt quý vị có thể cần người bênh vực để giúp 

quý vị giao tiếp hoặc hiểu cách tham gia với Disability Royal Commission. 

 

Người bênh vực có thể giúp quý vị kể câu chuyện của quý vị và tìm sự hỗ trợ phù hợp để giúp quý 

vị về giao tiếp hoặc các vấn đề pháp lý. 

 

Quý vị có thể gọi cho National Counselling and Referral Service qua số 1800 421 468 để được giới 

thiệu đến người bênh vực hoặc truy cập dss.gov.au/disability-royal-commission-support. 
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Các câu hỏi thường gặp 

 
Ai sẽ trả chi phí các dịch vụ hỗ trợ? 
 
Chính phủ Úc hiện tài trợ National Counselling and Referral Service, là phần mở rộng của National 
Disability Advocacy Program và các dịch vụ tư vấn gặp mặt trực tiếp khác nhau. Khoản tài trợ này 
do Department of Social Services cấp. 
 
Chính phủ Úc cũng tài trợ các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho người tham gia vào Disability Royal 
Commission. Khoản tài trợ này hiện do Attorney-General’s Department cấp. 
 
Tại sao Blue Knot Foundation lại được chọn để cung cấp các dịch vụ tư vấn? 
 
Blue Knot Foundation là các chuyên gia về tư vấn qua điện thoại và sang chấn tâm lý phức tạp, 
đồng thời hiện cung cấp dịch vụ tư vấn và giới thiệu cho người tham gia với National Redress 
Scheme. 
 
Ai hội đủ điều kiện để sử dụng các dịch vụ hỗ trợ tư vấn và bênh vực? 
 
Hỗ trợ về tư vấn dành cho bất kỳ người khuyết tật nào đã từng bị bạo hành, ngược đãi, bỏ bê hoặc 
bóc lột và/hoặc người đang tham gia hoặc bị ảnh hưởng bởi Disability Royal Commission. 
 
Quý vị không cần phải nộp bản đệ trình hoặc trước đây đã từng tham gia vào Disability Royal 
Commission để được sử dụng dịch vụ hỗ trợ này. 
 
Hỗ trợ về bênh vực độc lập từ National Disability Advocacy Program đặc biệt dành cho người 
khuyết tật, hoặc thân nhân hoặc người chăm sóc thay mặt họ, người định tham gia với Disability 
Royal Commission và có thể gặp khó khăn về giao tiếp hoặc hiểu quy trình. 
 
Các tài liệu có trên trang mạng của quý vị đã được thử nghiệm và soạn thảo sau khi tham 
khảo ý kiến người khuyết tật hay không? 
 
Các tài liệu sáng tạo trong bộ công cụ thông tin này để quảng bá các dịch vụ hỗ trợ về tư vấn và 
bênh vực do công ty thuộc quyền sở hữu của người bản xứ Carbon Creative soạn thảo. Chúng đã 
được thiết kế qua tham khảo ý kiến chặt chẽ với nhiều người khuyết tật thông qua công ty nghiên 
cứu độc lập Whereto. Người tham gia vào công trình nghiên cứu này bao gồm người đại diện cho 
nhiều loại khuyết tật, người khuyết tật gốc Thổ dân và dân đảo Torres Strait và người khuyết tật có 
nguồn gốc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ. Department of Social Services cũng tham khảo ý kiến 
rộng rãi với các tổ chức đại diện người khuyết tật về thiết kế các sản phẩm này. 
 
Tất cả các sản phẩm chính thức đều ở định dạng PDF và Word hoàn toàn có thể tiện dụng và tuân 
thủ WCAG 2.0 tiêu chuẩn trang mạng tiện dụng. 
 
Thông tin về các dịch vụ hỗ trợ có sẵn ở nhiều định dạng tiện dụng khác nhau bao gồm Easy Read, 
Auslan và các ngôn ngữ khác. 
 
Tại sao Department of Social Services quảng bá các dịch vụ hỗ trợ mà không phải là 
Disability Royal Commission? 
 
Các tổ chức được tài trợ để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về tư vấn và bênh vực được tài trợ thông 
qua Department of Social Services (DSS), là cơ quan độc lập với Disability Royal Commission. 
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DSS đang hợp tác với các bên liên quan và tổ chức khác nhau bao gồm Disability Royal 
Commission để giúp nâng cao nhận thức về các dịch vụ hỗ trợ có sẵn. Attorney General’s 
Department có thể cung cấp thêm thông tin về các dịch vụ hỗ trợ pháp lý và tài chính có sẵn cho 
những người tham gia với Disability Royal Commission. 
 
National Counselling and Referral Service có cung cấp dịch vụ tư vấn gặp mặt trực tiếp hay 
không? 
 
National Counselling and Referral Service chủ yếu là dịch vụ qua điện thoại và trực tuyến. Chính 
phủ Úc cũng tài trợ các tổ chức khác trên khắp nước Úc để cung cấp các dịch vụ tư vấn nhằm giúp 
người có nhu cầu phức tạp và cần trợ giúp chuyên sâu hơn. 
 
Các tổ chức này cung cấp dịch vụ tư vấn am hiểu sang chấn tâm lý, gặp mặt trực tiếp, trung hạn, 
cũng như các cách thức tư vấn khác như hỗ trợ qua điện thoại hoặc trực tuyến. Một số tổ chức này 
là do Người bản xứ điều hành. National Counselling and Referral Service sẽ giới thiệu người đến 
các dịch vụ tư vấn theo từng trường hợp cụ thể khi cần. 
 
Hiện có các dịch vụ hỗ trợ về tư vấn gặp mặt trực tiếp hay không? 
 
Hiện có dich vụ hỗ trợ gặp mặt trực tiếp, tuy nhiên điều này phụ thuộc vào các lệnh hạn chế liên 
quan đến coronavirus (COVID-19) và mức giới hạn gặp mặt trực tiếp tại các tiểu bang và lãnh thổ 
khác nhau. 
 
Quý vị có thể liên lạc với National Counselling and Referral Service qua số 1800 421 468 để tìm cơ 
sở cung cấp ở tiểu bang hoặc lãnh thổ quý vị cư ngụ và tìm hiểu xem quý vị có những lựa chọn nào 
ngay bây giờ. 
 
Người dân có thể sử dụng dịch vụ tư vấn nếu họ chưa quyết định nộp bản đệ trình lên 
Disability Royal Commission hay không? 
 
Được. National Counselling and Referral Service là dịch vụ miễn phí, bảo mật và độc lập dành cho 
người khuyết tật, đã từng bị bạo hành, ngược đãi, bỏ bê và bóc lột. 
 
Dịch vụ này cũng dành cho người đang tham gia hoặc định tham gia vào Disability Royal 
Commission; và những người cảm thấy bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện hoặc những bản tin 
trên phương tiện truyền thông về Disability Royal Commission. 
Quý vị không cần phải nộp bản đệ trình hoặc trước đây đã từng tham gia vào Disability Royal 
Commission để được sử dụng dịch vụ hỗ trợ này. 
 
Nếu một người kể câu chuyện của họ với National Counselling and Referral Service, thì điều đó có 
được coi là đệ trình lên Disability Royal Commission hay không? 
 
Không. National Counselling and Referral Service do Blue Knot Foundation phụ trách và độc lập với 
Disability Royal Commission. 
 
Nếu một người nói chuyện với nhân viên tư vấn và họ quyết định nộp bản đệ trình, thì National 
Counselling and Referral Service có thể giới thiệu họ đến người bênh vực độc lập để được trợ giúp 
về bênh vực hoặc giới thiệu họ trực tiếp đến Disability Royal Commission. 
 
Những tổ chức nào đang cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về tư vấn và bênh vực? 
 
Blue Knot Foundation cung cấp dịch vụ hỗ trợ về tư vấn toàn quốc thông qua National Counselling 
and Referral Service. Blue Knot Foundation cũng có thể giới thiệu người đến các cơ sở cung cấp 
dịch vụ tư vấn và bênh vực trong danh sách dưới đây. 
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Bênh vực toàn diện 

 
 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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Các cơ sở cung cấp tại Tiểu bang và Lãnh thổ 
 
 

Tiểu 
bang/Lãnh thổ 

Bênh vực (Cá nhân) Tư vấn 

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 (địa 

bàn ACT, Vùng Thủ đô, 

Riverina, Murray) 

 Interrelate Limited 

Lãnh thổ Bắc 

Úc 

 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 

 Micah Projects, bao gồm các 

thỏa thuận hợp đồng phụ 

với: 

 Link-Up QLD†
 

 Cape York/Gulf Remote 

Area Aboriginal and Torres 

Strait Islander Child Care 

Advisory Association Inc. † 

 WWILD – Sexual Violence 

Prevention Association 

Nam Úc  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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Tasmania  Advocacy Tasmania 

 Speak Out Association of Tasmania 

 Relationships Australia 

Tasmania 

Tiểu 
bang/Lãnh thổ 

Bênh vực (Cá nhân) Tư vấn 

Tây Úc  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 

ACT  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† 

 

* Các tổ chức được tài trợ để tuyển dụng Người Bênh vực Cộng đồng Bản xứ. 

† Các tổ chức của Thổ dân và dân đảo Torres Strait. 
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