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Engellilik Kraliyet Komisyonu ile  
ilgili desteğe ihtiyacınız var mı?

Engellilik Kraliyet Komisyonu
Engellilik Kraliyet Komisyonu 2022 yılına dek 
üç yıl süreyle görev yapacak. Komisyon, 
engelli insanların şiddet, istismar, ihmal ve  
sömürüye maruz kalmalarını önlemenin 
yollarını arayacaktır. 
Artık ücretsiz ve bağımsız destekten 
yararlanabilirsiniz. Bu desteklere, Avustralya 
Hükümeti kaynak sağlamaktadır.

Blue Knot Vakfı'ndan danışmanlık desteği 
Danışmanlık desteği, engelli insanlar, onların 
aileleri ve bakıcıları, ayrıca Engellilik Kraliyet 
Komisyonu'nun kapsamına giren herkes  
için sağlanır.
Size aşağıdaki konularda destek olabilecek bir 
danışmanla görüşmek için Ulusal Danışmanlık  
ve Yönlendirme Hizmeti'ni arayın:
• duygu ve hislerinizi güvenli ve gizli bir ortamda 

görüşebilirsiniz 
• bir sorununuzu ya da meselenizi çözüme 

kavuşturabilirsiniz
• başınıza gelenleri Engellilik Kraliyet 

Komisyonu'na anlatmak konusunda  
karar verebilirsiniz 

• yararlanabileceğiniz diğer kullanışlı  
destekleri bulun.

1800 421 468 numaralı telefonu arayın veya  
dss.gov.au/disability-royal-commission-support adresini ziyaret edin

Eğer şiddete veya istismara uğruyor ya da güvenliğinizden endişe duyuyorsanız  
000 numaralı telefondan polisi arayın.



Ulusal Engellilik Savunma 
Programı'ndan savunma desteği
Savunucular, engelli insanlara (veya 
onların adına hareket eden aile bireyleri 
ya da bakıcılarına), haklarını korumaları 
ve Engellilik Kraliyet Komisyonu'na nasıl 
başvuracaklarını anlamaları konularında 
yardımcı olabilir.
Savunucular, başınızdan geçenleri nasıl 
anlatabileceğinizi, sorunlarınızı nasıl 
çözebileceğinizi, nasıl iletişim desteği 
bulacağınızı ve hukuki ya da mali 
hizmetler gibi başka türlü desteklere nasıl 
erişebileceğinizi anlamanıza yardımcı 
olacaktır. Savunucular sizin adınıza 
karar vermezler ve size ne yapacağınızı 
söylemezler.

Erişilebilirlik 
Desteklerle ilgili bilgileri, dss.gov.au/
disability-royal-commission-support 
adresindeki web sitemizde Kolay Okunur, 
Auslan ve çevrilmiş metinler gibi erişilebilir 
biçimlerde bulabilirsiniz.
İşitme ve/veya konuşma sorunu yaşayan 
kişiler bize Ulusal Yönlendirme Hizmeti 
(NRS) aracılığıyla ulaşabilir. Lütfen 133 677 
numaralı telefonu arayın.
Konuştuğunuz dilde desteğe ihtiyacınız 
varsa Yazılı ve Sözlü Çeviri Hizmeti'ni  
(TIS National) ücretsiz olarak kullanmak için 
aşağıdaki yollardan birine başvurabilirsiniz:
•  Ulusal Danışmanlık ve Yönlendirme 

Hizmeti'ni 1800 421 468 numaralı 
telefondan arayıp sözlü çevirmen 
isteyebilirsiniz. Danışman sizi 
yönlendirecektir veya

• 131 450 numaralı telefondan TIS'i 
arayarak 1800 421 468 numaralı 
telefondan Ulusal Danışmanlık ve 
Yönlendirme Hizmeti'ne bağlanmayı 
isteyebilirsiniz.

Nasıl destek bulabilirsiniz
Danışmanlık desteği almak veya başka bir destek hizmetine yönlendirilmek için Ulusal Danışmanlık 
ve Yönlendirme Hizmeti'ne ulaşabilirsiniz.
Avustralya saatiyle (AEDT) hafta içleri sabah 9 ila akşam 6 arasında, hafta sonları sabah 9 ila 
akşam 5 arasında 1800 421 468 ya da 02 6146 1468 numaralı telefonları arayabilirsiniz.
Destek hizmetlerinin irtibat bilgilerini, dss.gov.au/disability-royal-commission-support 
adresindeki web sitemizde bulabilirsiniz.

Sizi destekliyoruz.
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