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هل أنت بحاجة إلى دعم اللجنة الملكية
المعنية بذوي اإلعاقة؟

اللجنة الملكية المعنية بذوي اإلعاقة

الدعم االستشاري من مؤسسة بلو نوت

اللجنة الملكية المعنية بذوي اإلعاقة سوف تستمر
حتى سبتمبر/أيلول  .2023ستبحث في طرق حماية
األشخاص ذوي اإلعاقة من التعرض للعنف وسوء
المعاملة واإلهمال واالستغالل.

يتم تقديم الدعم االستشاري لألشخاص ذوي اإلعاقة
وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم وأي شخص متأثر باللجنة
الملكية المعنية بذوي اإلعاقة.

الدعم المجاني والمستقل متاح اآلن من أجل
مساعدتك .يتم تمويل ذلك الدعم من قبل الحكومة
األسترالية.

اتصل بالخدمة الوطنية لتقديم االستشارات واإلحالة
لالتصال بالمستشار الذي يمكنه تقديم الدعم لك:
•ناقش مشاعرك وعواطفك في بيئة آمنة وسرية
•حل مسألة أو مشكلة
•اتخاذ الخيارات حيال إخبار قصتك لللجنة الملكية
المعنية بذوي اإلعاقة
•إيجاد أشكال الدعم العملي األخرى المتاحة لك.

اتصل على  1800 421 468أو تفضل بزيارة الموقع dss.gov.au/disability-royal-commission-support
ً
حاليا أي شكل من أشكال العنف أو سوء المعاملة ،أو كانت لديك مخاوف بشأن سالمتك،
إذا كنت تواجه
فاتصل بالشرطة على الرقم .000

دعم المناصرة من البرنامج الوطني لمناصرة
ذوي اإلعاقة
بإمكان المناصر أن يقوم بدعم األشخاص ذوي اإلعاقة
(أو أفراد أسرتهم أو مقدمي الرعاية الذين ينوبون
عنهم) للمساعدة في حماية حقوقهم وفهم كيفية
التعامل مع اللجنة الملكية المعنية بذوي اإلعاقة.

سيكون بمقدور المناصر مساعدتك على فهم كيفية
سرد حكايتك ،أو حل المشاكل ،أو إيجاد دعم التواصل،
أو الوصول إلى أشكال الدعم األخرى مثل الخدمات
القانونية أو المالية .المناصرون ال يتخذون القرارات
بالنيابة عنك أو يخبرونك بما ينبغي القيام به.

إمكانية الوصول
يمكنك معرفة المزيد حول الدعم المتاح على
موقعنا على اإلنترنت بصيغ يمكن الوصول إليها
مثل القراءة السهلة  Easy Readولغة الصم
والبكم  Auslanوالمواد المترجمة على
dss.gov.au/disability-royalcommission-support
بإمكان األشخاص الذين يعانون من الصمم
و/أو ضعاف السمع و/أو الذين لديهم ضعف في
النطق االتصال بنا من خالل خدمة التحويل الصوتي
الوطنية ( .)NRSيرجى االتصال برقم الهاتف
.133 677
إذا كنت بحاجة إلى الدعم بلغة أخرى ،يمكنك
استخدام خدمة الترجمة التحريرية والشفهية
ً
مجانا من خالل:
()TIS National
•االتصال بالخدمة الوطنية لالستشارة واإلحالة على
الرقم  1800 421 468وطلب مترجم فوري.
مقدم المشورة سوف يتولى القيام بالترتيبات ،أو
•االتصال بخدمة الترجمة  TISعلى الرقم 131 450
وطلب االتصال بالخدمة الوطنية لالستشارة
واإلحالة على رقم الهاتف .1800 421 468

كيفية إيجاد الدعم
اتصل بالخدمة الوطنية لالستشارة واإلحالة للحصول على الدعم االستشاري أو لإلحالة إلى خدمة دعم أخرى.
اتصل بالرقم  1800 421 468أو  02 6146 1468من  9ص إلى  6م خالل أيام األسبوع أو  9ص إلى  5م خالل
عطلة نهاية األسبوع بتوقيت شرق استراليا.
َ
أيضا العثور على تفاصيل االتصال بخدمات الدعم على موقعنا على اإلنترنت على العنوان التالي:
يمكنك
dss.gov.au/disability-royal-commission-support

الدعم متوفر هنا من أجلك.

NDAP

البرنامج الوطني
لمناصرة ذوي اإلعاقة

