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آیا برای کمیسیون سلطنتی معلولیت 
)Disability Royal Commission( به 

پشتیبانی نیاز دارید؟

 کمیسیون سلطنتی معلولیت 
)Disability Royal Commission(

 کمیسیون سلطنتی معلولیت 
)Disability Royal Commission( به مدت سه سال 

 فعالیت خواهد کرد. این کمیسیون، راه های 2022تا 
جلوگیری از اینکه افراد دارای معلولیت خشونت، 
بدرفتاری، اهمال و بی توجهی و استثمار را تجربه 

کنند، بررسی خواهد کرد.
پشتیبانی رایگان و مستقل هم اکنون برای کمک 

به شما موجود است. بودجه این حمایت ها توسط 
دولت استرالیا تأمین می شود.

 خدمات پشتیبانی مشاوره توسط بنیاد بلو نات 
 )Blue Knot Foundation(

پشتیبانی مشاوره برای استفاده افراد دارای معلولیت، 
خانواده و مراقبان آنها و افراد تحت تاثیر کمیسیون سلطنتی 

( می باشد.Disability Royal Commissionمعلولیت )
 به خدمات ملی مشاوره و ارجاع 

  )National Counselling and Referral Service(
تلفن بزنید تا به یک مشاور متصل شوید که می تواند 

شما را حمایت کند تا:
احساسات و حاالت روحی خود را در یک محیط امن و 	 

محرمانه در میان بگذارید.
 	
 	

مشکل یا مسئله ای را حل کنید.
پیرامون گزینه های مربوط به در میان گذاشتن داستان 
خود به کمیسیون سلطنتی معلولیت، انتخاب هایی را 

انجام دهید.
دیگر پشتیبانی های عملی که برایتان موجود است را 	 

پیدا کنید.

 را ببینید.dss.gov.au/disability-royal-commission-support تماس بگیرید یا 468 421 1800با شماره تلفن 

اگر هم اکنون هر نوع خشونت یا سوءاستفاده و بدرفتاری را تجربه می کنید یا نگران امنیت خود هستید، با شماره 
 با پلیس تماس بگیرید.000تلفن 



 خدمات پشتیبانی جانبداری یا وکالت 
توسط برنامه ملی وکالت معلولین  

)National Disability Advocacy Program(
یک جانبدار یا وکیل می تواند به افراد دارای معلولیت 

)یا اعضای خانواده یا مراقبانی که به نمایندگی 
از آنها اقدام می کنند( کمک کند تا حقوق آنها را 

حفظ نموده و نحوه تعامل با کمیسیون سلطنتی 
معلولیت را متوجه شوند.

یک جانبدار یا وکیل قادر خواهد بود به شما کمک 
کند تا متوجه شوید که داستان خود را چگونه بیان 
کرده، مشکالت را حل کنید، حمایتهای ارتباطی را 
یافته، یا به سایر حمایتها مانند خدمات حقوقی یا 

مالی دسترسی پیدا کنید. جانبدارها یا وکال تصمیمی 
برای شما نمی گیرند یا به شما نمی گویند چه کاری 

انجام دهید.

قابلیت دسترسی 
 شما می توانید در مورد پشتیبانی های موجود 

 در تارنمای ما در قالب های قابل 
 و Easy Read ،Auslanدسترسی مانند  

 مطالب ترجمه شده در
 

 
dss.gov.au/disability-royal-

commission-support 
اطالعات بیشتری کسب کنید.

افرادی که ناشنوا، کم شنوا یا دچار اختالل گفتاری 
هستند، میتوانند از طریق سرویس باز پخش ملی 

)National Relay Service( با ما تماس بگیرند. لطفًا 
با شماره 677 133 تماس بگیرید.

 در صورت نیاز به پشتیبانی به یک زبان دیگر، 
 می توانید به روشهای زیر، از خدمات ترجمه 

( بصورت رایگان TIS Nationalکتبی و شفاهی )
استفاده کنید:

 با خدمات ملی مشاوره و ارجاع 	 
 )National Counselling and Referral Service(

 تماس گرفته و 468 421 1800با شماره تلفن 
درخواست مترجم شفاهی کنيد. مشاور ترتيب آن 

را خواهد داد. یا
450 131 با شماره تلفن TISبا  	   

 
 

تماس گرفته و برقراری ارتباط با خدمات 
ملی مشاوره و ارجاع 

 )National Counselling and Referral Service(
 را درخواست 468 421 1800با شماره تلفن 

نماييد.

یافتن پشتیبانی نحوه 
( برای پشتیبانی مشاوره یا ارجاع National Counselling and Referral Serviceبا خدمات ملی مشاوره و ارجاع )

به خدمات پشتیبانی دیگر، تماس بگیرید.
 عصر به وقت استاندارد شرقی ۵ صبح تا ۹ عصر یا روزهای آخر هفته از ۶ صبح تا ۹روزهای غیر تعطیل هفته از 

 تماس بگیرید.1468 6146 02 یا 468 421 1800( با شماره تلفن AEDTاسترالیا )
 شما همچنین می توانید اطالعات مربوط به خدمات پشتیبانی را در تارنما )وب سایت( ما به آدرس 

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

در اینجا مورد پشتیبانی هستید.

NDAP
 برنامه ملی وکالت معلولین 

)National Disability Advocacy Program(




