
كيفية إرسال التقديمات
عاقة هي تحقيق في السبل التي يمكننا بها منع تعرض  اللجنة الملكية المعنية بشؤون الإ
عاقة للأذى والمعاملة غير العادلة. وترغب أيضاً في معرفة ما تعتقد  الأشخاص ذوي الإ

أنه سيجعل الأمور أفضل بالنسبة لنا. 

تود اللجنة الملكية المعنية بشؤون 
عاقة االستماع لتجاربك كشخص ذو  االإ

إعاقة فيما يتعلق بما يلي:

 العنف - عندما يتسبب شخص 
ما في االأذى لك ويؤذيك.

همال - عندما يتوقف شخص ما  الإ
عن رعايتك.

سوء المعاملة - عندما يهينك شخص 
ما أو يستغلك بشكل غير مرغوب فيه.

الستغلل - عندما يستخدمك شخص 
ما بدون مقابل في محل العمل أو 

عندما ال يتم تقديرك كشخص.

تسعى اللجنة للحصول على تقديمات 
من الجهات الداعمة، موظفي الدعم، 

الأسرة، والأصدقاء. 

تتحمل اللجنة الملكية المعنية بشؤون 
عاقة تكلفة المترجمين الشفهيين أو  االإ

التحريريين.

هاتفياً على الرقم 199 517 1800 
)9ص5-م من االثنين إلى الجمعة باستثناء 

العطل الرسمية(

بتسجيل تجاربك وإرسال تقديم 
صوتي أو بالفيديو. 

قم بتحميل ملفك )ملفاتك( بالنقر على 
زر "ارفق الملفات" )Attach Files( على 

استمارة التقديم. يمكن تحميل 10 ملفات 
بحجم يصل إلى 4 جيجابايت بحد أقصى. 
إذا تخطى حجم ملفات الصوت أو الفيديو 

4 جيجابايت، قم بإرسال التسجيل أو 
ضعه على USB وارسله لنا - بحد أقصى 

20 جيجابايت لكل ملف. أو بدالً من ذلك، 
يمكنك وضع التسجيل على يوتيوب وإرسال 

الرابط لنا.

إذا أردت المساعدة في تحميل 
ملفاتك، يرجى االتصال باللجنة 

الملكية على الرقم 199 517 1800 أو 
DRCenquiries@ لكتروني بالبريد االإ

.royalcommission.gov.au

 لجميع المعلومات حول 
اللجنة الملكية المعنية بشؤون 

عاقة بلغات أخرى، تفضل بزيارة  الإ
.www.neda.org.au

لست مضطراً 
 لستخدام 

اسمك.

هناك طرقاً مختلفة يمكنك بها إرسال 
التقديمات:

نترنت على  كتابياً عبر إستمارة على االإ
https://shareyourstory الموقع 

submission.disability.royalcommission.
 GPO Box 1422, أو بريدياً إلى /gov.au

Brisbane QLD 4001

DRCenquiries@ لكتروني بالبريد الإ
royalcommission.gov.au

 يمكنك الحديث 
أو الكتابة بلغتك.
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