HAVE YOUR SAY
in the Disability Royal Commission

بیانیه  NEDAدر مورد
نمایندگی سلطنتی ناتوانی
شنیدن درد دل از خود افراد ،بهترین راه برای این است که نمایندگی سلطنتی ناتوانی به مشکالت
مهاجران و پناهندگان ناتوان و خانواده های آنها پی ببرد.

این یک فرصت تکرار نشدنی
در زندگی تان است تا داستان
خود را بگویید .بیایید آینده
بهتری بسازیم.
 NEDAیک سازمان ملی ناتوانی ( )DPOاست که
حقوق بشر مهاجران و پناهندگان ناتوان را ارتقا
داده ،محافظت می کند و بهبود می بخشد.
 NEDAمی داند که مهاجران یا پناهندگان
ناتوان در زندگی خود دارای تخصصهائی
هستند .ما شایسته ترین افراد برای آگاهی
دادن در خصوص رفتارهای درست و کمک به
تدوین سیاستها ،خدمات و سیستمهای مشتمل
هستیم که از لحاظ فرهنگی فراگیر و مناسب
بوده و پاسخگوی نیازهای گوناگون همه افراد
ناتوان میباشیم.
ما خواهان جامعه ای هستیم که بدون توجه
به اینکه ما چه کسی هستیم ،چه کاری انجام
می دهیم ،از کجا آمده ایم ،به چه اعتقاد
داریم و یا به چه زبان هایی صحبت می کنیم
به حقوق انسانی و شؤنات ما احترام بگذارد.

چنانچه برای شما راحت تر است NEDA ،به شما
توصیه می کند تا به زبان خودتان نظراتتان را به
نمایندگی سلطنتی ناتوانی ارائه نمایید .ما خوشحال
میشویم که شما تجارب بر خورد ناعادالنه با خود را
به اعضای نمایندگی بگویید.
همچنین ،ما خوشحال میشویم تا آنچه را که شما
فکر می کنید باید تغییر کند یا اتفاق بیفتد تا
اطمینان حاصل کنید که می توانید مطابق میل
خود و بر مبنای مساوات با دیگران زندگی کنید را
به اشتراک بگذارید .چنانچه احساس می کنید که
به دلیل هویت تان ،یا در رابطه با نیازهای مسکن،
بهداشت ،اشتغال ،تحصیالت ،حمل و نقل یا
نیازهای ناتوانی تان با شما رفتار ناعادالنه شده
است ،داستان خود را به اطالع نمایندگی سلطنتی
ناتوانی برسانید.
شما می توانید تجربیات خود را در ارتباط با
همه جوانب زندگی خود به اشتراک بگذارید.
ذیال ،برخی از این موارد ارائه شده اند:
> خانه و خانواده
> ارائه دهنده خدمات ناتوانی یا موسسه ناتوانی

>دولت های محلی ،ایالتی یا ملی و برنامه ها
یا خدمات آنها
> پزشک ،بیمارستان یا سایر خدمات درمانی
>هنگام گشت و گذار ،بعنوان مثال در حمل
و نقل عمومی ،رستورانها یا مراکز خرید و
پارکها.

نمایندگی سلطنتی
ناتوانی مشتاق شنیدن
داستان شما است.
اگر برای گفتن داستان خود به کمک
نیاز دارید ،با  NEDAتماس بگیرید
و ما شما را به شخصی در منطقه
خودتان که بتواند از شما پشتیبانی کند
وصل خواهیم کرد.
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