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 بعدی استراتژیتعیین 

 

 

  

 برنامه ملی معلولیت 

آنچه جامعه به ما گفت ازگزارشی 



 2 صفحۀ    

 نحوه استفاده از این گزارش

 

این گزارش را برای دولت استرالیا  سوشال دک 
کلمه "ما" را می بینید ، این به معنی   ھر گاهنوشت.

 ت. دولت استرالیا اس

 

این گزارش را با این ھدف تھیه کردیم که راحت  ما 
 خوانده شود.

برای توضیح برخی ایده ھا از تصاویر استفاده می  
 کنیم.

 

 ه ایم.  نوشت پررنگ بعضی از کلمات را 
 

ما معنی این کلمات را توضیح می دھیم. در صفحه  
 .لیستی از این کلمات وجود دارد 27

 

  یگزارش  ای از این گزارش ساده شده خالصه 
                    .دیگری است

 

گزارش دیگر را می توانید در وب سایت ما پیدا  آن 
 .کنید

 www.engage.dss.gov.au/a-new-
national-disability-strategy-for-beyond-

2020 

 

از کسی کمک  گزارش می توانید برای مطالعه این 
 . بگیرید

خانواده یا   اعضای  یکی از یک دوست ،از توانید می 
 .دبه شما کمک کن  خواھید کهب  حامیشخص 

  

http://www.engage.dss.gov.au/a-new-national-disability-strategy-for-beyond-2020/
http://www.engage.dss.gov.au/a-new-national-disability-strategy-for-beyond-2020/
http://www.engage.dss.gov.au/a-new-national-disability-strategy-for-beyond-2020/
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 4 صفحۀ    

 استراتژی ملی معلولیت چیست؟

 

  برنامه ای   ۲۰۲۰- ۲۰۱۰استراتژی ملی معلولیت 
 است. برای بھبود زندگی افراد دارای معلولیت  

 . در این سند ما آن را "استراتژی" می نامیم 

 

ما برای کمک به  کارھای پیرامون این استراتژی  
 : در موارد زیر صحبت می کنداسترالیا  بھتر شدن 

 فراگیری  •

 قابلیت دسترسی  •

       

 

شرکت   در اگر چیزی فراگیر باشد ، ھمه می توانند 
 .کنند



 5 صفحۀ    

  

 

باشد ، ھمه می توانند   ی دسترس  قابلگر چیزی ا
یکی از موارد   است از آن استفاده کنند. این ممکن 

 : زیر باشد

 

 یک مکان یا ساختمان  •

 وسیله رفت و آمد  •

 خدمات  •

 طالعات ا •

 تارنما  •

 

   ید:معلولین با با  ضیح می دھد کهتوژی  این استرات

 ی رفتار شود مانند ھر کس دیگر •

 شرکت داده شوند در جامعه   •



 6 صفحۀ    

 

پیمان  در   ی موجوداستراتژی مبتنی بر ایده ھا این 
پیمان  حقوق افراد معلول سازمان ملل متحد ( نامه 
 سازمان ملل) می باشد.   نامه 

 

سازمان ملل یک توافق بین المللی    پیمان نامه
 و در سراسر جھان اعمال می شود.  است 

 

سازمان ملل حقوق افراد معلول را   پیمان نامه
 تعیین می کند. 

 

 

توضیح می دھد که چطور با افراد   پیمان نامهاین 
 د. شومعلول باید با انصاف رفتار  

  



 7 صفحۀ    

  معلولیت جدید یک استراتژی ملی

 

 ،این استراتژی به پایان می رسد.  2020در سال 

 

استراتژی  دولت ھای سراسر استرالیا برای ایجاد یک 
 جدید با یکدیگر ھمکاری می کنند. 

 

ما می خواھیم بدانیم که به نظر مردم در استراتژی  
 . دچه مواردی باید وجود داشته باشجدید 

  



 8 صفحۀ    

 از مردم پرسیدیم که آنھا چه فکری می کنند: 

 

 در یک نظرسنجی  •

 

 در کارگاه ھای اجتماعی  •

 

 با صحبت کردن با آنھا به صورت حضوری  •

 

 با صحبت کردن با آنھا به صورت آنالین  •

 

این گزارش بیانگر موضوعاتی است که افراد جامعه به  
 ما گفته اند. 



 9 صفحۀ    

 گفتگو با جامعه در مورد استراتژی

 

گفتگو با جامعه در مورد برنامه ھایی که برای این  
 ت.استراتژی جدید انجام می دھیم مھم اس 

 ما با این افراد صحبت کرده ایم: 

 

 افرادی که معلولیت دارند •

 

 خانواده ھا  •

 

 مراقبین  •



 10 صفحۀ    

 

افراد   از طرفافرادی که  - جانبداران •
 معلول صحبت می کنند

 

 ارائه دھندگان خدمات  •

 

افرادی که در   - دانشگاھیان  •
یا دانشگاه تدریس می   آموزشکده 

 کنند.

 

 ما صحبت افراد جامعه را به طرق مختلف شنیدیم.

 

    .نفر به سؤاالت نظرسنجی پاسخ دادند۲۶۴۹



 11 صفحۀ    

 

 

 

شرکت کردند.   اجتماعینفر در کارگاه ھای   ۵۹۹

 تورز جزیره نشینان تنگه از بومیان و   ۴۷۴ما با 
 .استریت صحبت کردیم

 

 ما با افراد زیر یک به یک صحبت کردیم: 

 

 موسسه به صورت حضوری  ۱۵با  •

 نفر به صورت آنالین  ۱۴با  •

  



 12 صفحۀ    

 جامعه به ما گفتآنچه 

 

مردم به ما ایده ھای مھم زیادی دادند تا در مورد  
 استراتژی جدید فکر کنیم.

 

ھر گاه تصمیمی درباره افراد دارای  آنھا گفتند باید  
معلولیت گرفته می شود در تصمیم گیری سھیم  

 شوند.

 
  

 : موارد زیر است این شامل 

 

 آنچه که در استراتژی جدید وجود دارد  •

 

 نحوه کار استراتژی جدید  •



 13 صفحۀ    

 

 

استراتژی   بهآنھا گفتند که مھم است که دولتھا  
 عمل نمایند.جدید 

مردم گفتند باید گروھی وجود داشته باشد که  
استراتژی جدید را   در خصوصچگونگی عملکرد دولتھا 

 بررسی کند.

 

آنھا ھمچنین گفتند که ھر ساله باید گزارشی در  
 استراتژی جدید ارائه شود.  نحوه کارمورد  

 
  



 14 صفحۀ    

 بھبود یافته است؟  یتمعلول داری  چه مواردی برای افراد

 

سال گذشته    ۱۰مردم در جامعه به ما گفتند که طی  
 . وضاع تا حدی بھبود یافته استا

 مردم گفتند:  

 

خدمات و پشتیبانی  آنھا می توانند   •
ھایی دریافت کنند که نیازھای آنھا را  

 بھتر برآورده سازد. 

 

تفکر و احساس جامعه نسبت به افراد معلول بھبود   •
 یافته است. 

 

افراد معلول بیشتری در رسانه ھا نشان داده می   •
 . شوند



 15 صفحۀ    

 

 در مشاغل مھم ھستند. افراد معلول بیشتری   •

 

 .   ندستھ تر  یدسترس قابلامکانات جامعه    •

 

 
 با چه چالش ھایی روبرو ھستند؟  کماکان معلوالن

 

معلولین ھنوز در جامعه ما با موانع و چالش ھایی  
 روبرو ھستند. 

 

٪ افرادی که در این نظرسنجی شرکت  ۸۰بیش از 
کرده اند گفتند که افراد بدون معلولیت نمی دانند که  

نسبت به افرادی که معلولیت دارند رفتار  چگونه باید 
 .کنند



 16 صفحۀ    

 

 

افراد دارای معلولیت که در این نظرسنجی  از  ۳۱٪
سال گذشته    ۵در   تبعیض شرکت کرده اند گفتند که  

 بدتر شده است.

با شما   تان   معلولیتتبعیض زمانی است که به دلیل  
 ناعادالنه رفتار می شود.

 

افراد دارای معلولیت که در این نظرسنجی   ٪ از ۳۴
تجربه   سال گذشته  ۵در   شرکت کرده اند گفتند که

  ، بی توجھی و استثمار بدرفتاریخشونت ، 
 بدتر شده است.

 

خشونت وقتی است که کسی از لحاظ جسمی به  
 شما آسیب برساند. 

 

زمانی است که شخصی با شما بد رفتار   بدرفتاری 
 می کند. 



 17 صفحۀ    

 

 

ا  زمانی اتفاق می افتد که کسی که باید به شم غفلت  
 کند. کمک کند آنطور که باید کمک ن 

استثمار زمانی است که شخصی از شما سود  
 . جویی کند

 

٪ افرادی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند  ۷۲
خدمات معلولین کار  گفتند که یافتن اطالعات در مورد 

 دشواری است. 

 

٪ افرادی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند ،  ۶۰
گفتند که یافتن اطالعات در مورد حقوق افراد دارای  

 معلولیت دشوار است.

 

٪ از افراد  ۵۰ما ھمچنین متوجه شده ایم که حدود 
دارای معلولیت اغلب در فعالیت ھای اجتماعی  

 شرکت نمی کنند. 



 18 صفحۀ    

 

یت ھای اجتماعی می تواند شامل موارد زیر  فعال
 باشد: 

 خرید  •

 رفتن به سینما  •

 رفتن به یک رویداد ورزشی ، مثل فوتبال  •

 

شایع ترین دلیل عدم مشارکت افراد معلول این است  
 که پول کافی ندارند. 

 
بزرگترین   زیر  افراد دارای معلولیت گفتند که موارد 

 چالش ھای پیش روی آنھاست:

 

 پیدا کردن و نگه داشتن شغل  •

 

 داشتن پول کافی  •



 19 صفحۀ    

 

افراد دارای معلولیت ھمچنین در مورد سایر چالش  
دلخواھشان    که مانع از ادامه زندگیگفتند ھایی 
 . است

 چالش ھا شامل این موارد است: 

 

حقوق آنھا را به رسمیت نمی   مردم  •
 شناسند 

 

 قادر به انجام کارھای خودشان نیستند  •

 

ی  مناسب جسمی و روحی سالمتی  •
 ندارند 

 

  یتمعلولدارای   افراد دخالت ندادن  •
آنھا  ھنگام ایجاد تغییراتی که تأثیر روی  

 . گذاردمی 

 

  با عدم درک مردم از این که افراد   •
د چالش  تواننمتفاوت می   ھای معلولیت

 . دباشنداشته   ھای متفاوتی 

 



 20 صفحۀ    

 گروه ھایی در جامعه ما 

 

گروه ھای زیادی در جامعه ما وجود دارند   •
که با موانع و چالش ھای بیشتری روبرو  

 . ھستند

 این گروه ھای مختلف عبارتند از: • 

 

افرادی که در روستاھا زندگی می کنند و از  •
 ی دارند زیادفاصله  ی کوچک و بزرگشھرھا

 

 بومی و جزیره نشینان تنگه تورز مردمان  •

 

 کودکان و نوجوانان  •

 

 سال   ۶۵باالی   افراد •



 21 صفحۀ    

 

 زنان  •

 

افرادی که لزبین ، ھمجنسگرا ،   •
دو جنسیتی و  دوجنسگرا ، ترنسجندر ،

  ھستند   افراد با تمایل جنسی متفاوت  

 

 افرادی که پول زیادی ندارند  •

 

 

 مختلف فرھنگ ھای مردم از  •

 

فرھنگ شما نژاد شماست ، زبانی که شما صحبت  
و  می کنید یا روشی که زندگی خود را می گذرانید  

 . به دنیا آمده اید در آنجا  جایی که شما یا خانواده تان 

  



 22 صفحۀ    

 چشم انداز ما برای استراتژی جدید

 

که ما می خواھیم ھمان است چشم انداز ما  
آینده   آن در بھتر شدن کمک به استراتژی جدید برای  

 .باشد

 

مردم به ما گفتند که دیدگاه آنھا برای استراتژی جدید  
 چیست. 

 گفتند دوست دارند ببینند: 

 

استرالیا در لیست کشورھایی که به   •
افراد دارای معلولیت کمک خوبی می  

 کنند صدرنشین است 

 

   حقوق بشر  ھمۀ احترام به  •



 23 صفحۀ    

 

قوانین جدید برای حمایت از حقوق افراد   •
 یت  معلولدارای 

 

افراد دارای  مشاغل بیشتر برای  •
 معلولیت 

 

مسکن قابل دسترسی بیشتر برای   •
 افراد دارای معلولیت 

 

 قابل دسترسی برای ھمه  جوامع  •



 24 صفحۀ    

 

افراد دارای  زندگی بھتر برای ھمه  •
 معلولیت 

 

ھمگام با  ی که  سیاست ھای جدید   •
 تدوین شوند.  افراد دارای معلولیت 

 

 برنامه دولت برای آینده است. یک سیاست یک  

  



 25 صفحۀ    

 بعد چه اتفاقی می افتد؟

 

ما به ھمه چیزھایی که برای مردم مھم است و به  
 ما گفتند گوش داده ایم. 

 

استراتژی جدید خواھیم   تدویناکنون ما شروع به 
 کرد.

 استراتژی جدید،چنین  خواھیم کرد: ھنگام تدوین  

 

این امکان را به مردم می دھیم تا به ما   •
بگویند که درباره آنچه که می خواھیم در  

 استراتژی بگنجانیم چه فکری می کنند 

 

  افراد دارای معلولیت برایدرباره حقوق  •
و چگونگی گنجاندن این   کردن  کار

 م موضوع در استراتژی بیشتر فکر کنی



 26 صفحۀ    

 

نشان دھیم که دولتھا چگونه می توانند   •
که در طرح ملی   افراد دارای معلولیتاز 

بیمه معلولیت شرکت نمی کنند ،  
 پشتیبانی کنند 

 

که چگونه دولتھا می  بررسی کنیم  •
در استفاده    افراد دارای معلولیتتوانند از 

 از فناوری جدید پشتیبانی کنند 

 

به دولتھا نشان دھیم که چگونه می   •
توانند امکانات را در جامعه بیشتر در  

 دسترس قرار دھند  

 

که چگونه گروه ھای  بررسی کنیم   •
متفاوت افراد دارای معلولیت پشتیبانی  
می شوند و دولت ھا چگونه می توانند  

     به آنھا کمک کنند 

 

نشان   چگونه   به این فکر کنیم که دولتھا •
که به محتوای استراتژی   خواھند داد 

 عمل می کنند. 
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 فھرست واژگان

 

 بدرفتاری 

 وقتی کسی با شما بد رفتار می کند.

 

 ن دانشگاھیا

یا دانشگاه تدریس می   آموزشکده دی که در افرا
 د.کنن

 

 قابل دسترسی 

اگر چیزی در دسترس باشد ، ھمه می توانند از آن  
یکی از موارد زیر    ممکن استاستفاده کنند. این 

 : باشد

 یک مکان یا ساختمان  •

 رفت و آمد وسیله  •

 خدمات  •

 اطالعات  •

 تارنما  •
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 جانبدار 

شخصی که از شما پشتیبانی می کند. او به شما  
در گفتن مطالب کمک می کند. او ھمچنین می  

 صالحدید ارائه نماید. تواند به شما اطالعات و  

 

 فرھنگ 

فرھنگ شما نژاد شماست ، زبانی که شما  
صحبت می کنید یا روشی که زندگی خود را می  

آنجا به  جایی که شما یا خانواده تان در و گذرانید  
 دنیا آمده اید.

 

 تبعیض 

با   تان   تبعیض زمانی است که به دلیل معلولیت
 شما ناعادالنه رفتار می شود.

 

  استثمار

استثمار زمانی است که شخصی از شما  
 د. کنمی   جوییسود
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 فراگیری 

در آن اگر چیزی فراگیر باشد ، ھمه می توانند 
 .شرکت کنند

 

 غفلت 

اتفاق می افتد که کسی که باید به  غفلت زمانی  
 شما کمک کند آنطور که باید کمک نمی کند. 

 

 سیاست ھا

 برنامه ھای دولت برای آینده. 

 

 خشونت 

خشونت وقتی است که کسی از لحاظ جسمی به  
 شما آسیب برساند. 

 

 چشم انداز 

چشم انداز ما ھمان است که ما می خواھیم 
استراتژی جدید برای کمک به بھتر شدن آن در  

 .کمک نمایدآینده 
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 تماس با ما

 

1800 334 505 

 

 ھمچنین می توانید با خدمات ملی رله تماس بگیرید. 

 برای تی تی وای 677 555 1800 

 77 36 13 تلفن:

 

disabilityreform@dss.gov.au 

 

www.engage.dss.gov.au 

 
 
 
 

 

با استفاده  اینفورمیشن اکسس این کتابچه اطالع رسانی را گروه 
بدون اجازه استفاده  تھیه کرده است.  ھای  سفارشی از عکاس

. برای ھر گونه سؤال درباره  از این تصاویر امکان پذیر نیستمجدد 
 .تصاویر ، لطفاً به این وب سایت مراجعه کنید
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