HAVE YOUR SAY
in the Disability Royal Commission

چگونه نظرات خود را
بفرستید

نمایندگی سلطنتی ناتوانی تحقیقی است در روشهائی که از آن طریق بتوانیم از آسیب رسیدن به افراد
ناتوان و برخورد ناعادالنه با آنها جلوگیری کنیم .همچنین ،آنها می خواهند بدانند که به اعتقاد شما چه
چیزی میتواند در بهبود امور یاری دهنده باشد.

نمایندگی سلطنتی ناتوانی می خواهد از
تجربیات شما بعنوان یک فرد ناتوان در
رابطه با موارد ذیل آگاه شود:
خشونت  -وقتی شخصی به شما
صدمه و آسیب می رساند.
بی توجهی  -هنگامی که کسی از
نگهداری شما دست میکشد.
بد رفتاری  -وقتی شخصی شما را خفیف
می کند یا بر خالف میل تان از شما بهره
می برد.
مورد بهر ه کشی قرار دادن  -هنگامی که
شخصی بدون پرداخت دستمزد در محل
کار از شما کار بکشد و یا اینکه بعنوان
یک شخص برای شما ارزش قائل نباشد.
نمایندگی مشتاق دریافت نظرات ارسالی
از وکالی مدافع ،مددکاران ،خانواده ،و
دوستان میباشد.

نمایندگی سلطنتی ناتوانی هزینه مترجمین
شفاهی یا نوشتاری را پرداخت میکند.

نیازی به گفتن
نام خود ندارید.
برای فرستادن نظرات خود راههای گوناگونی
بشرح ذیل وجود دارد.
نوشتاری از طریق فرم روی خط در سایت
ذیل https://shareyourstorysubmission.
 disability.royalcommision.gov.auیا از
طریق فرستادن نامه به آدرس :کوئینزلند،
بریزبین ،صندوق پستی  ،1422کدپستی:
4001
یا از طریق فرستادن ایمیل به آدرس ذیل:
DRCenquiries@royalcommission.gov.au

شما میتوانید به زبان خودتان
بنویسید یا حرف بزنید.

یا از طریق تلفن به شماره:
1800 517 199

(از ساعت  9صبح تا  5بعدازظهر بوقت ،دوشنبه
تا جمعه بغیر از تعطیالت عمومی ملی)

یا از طریق ضبط ،تجارب خود را
بصورت صوتی و یا تصویری بفرستید.
با کلیک بر روی دکمه "ضمیمه کردن پرونده ها"
در فرم ارسال ،پرونده (های) خود را بارگذاری
کنید .حداکثر  10پرونده با حداکثر  4گیگابایت
میتوانید بارگذاری کنید .اگر فایلهای صوتی یا
تصویری از  4گیگابایت بیشتر است ،آنها را از
طریق ایمیل یا ضبط روی یک  USBبرای ما
بفرستید  -حداکثر  20گیگ در هر پرونده .از
طرفی می توانید صدا/تصویر ضبط شده را در
یوتیوب قرار داده و لینک مربوطه را برای ما
بفرستید.

در صورت نیاز به کمک برای بارگذاری
پرونده های خود ،لطفاً با شماره
 1800 517 199تماس گرفته و
یا با فرستادن ایمیل به آدرس:
DRCEnquiries@royalcommission.
 gov.auاقدام نمایید.
برای کسب اطالعات بیشتر در
مورد نمایندگی سلطنتی ناتوانی به
زبان های دیگر ،به سایت
 www.neda.org.auمراجعه نمایید.
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