HAVE YOUR SAY
in the Disability Royal Commission

مفهوم خشونت ،بدرفتاری ،بی
توجهی و مورد بهرهکشی قرار
دادن چیست؟
نمایندگی سلطنتی مشتاق شنیدن درد دل افراد ناتوانی است که خشونت ،بدرفتاری ،بی توجهی و
مورد بهرهکشی قرارگرفتن را تجربه کرده اند.
ما به نمایندگی سلطنتی ناتوانی نیاز داریم زیرا می دانیم که بعضی اوقات مهاجران و پناهندگان موارد ذیل را
تجربه می کنند:

خشونت

وقتی فردی شما را بطور
فیزیکی مورد اذیت و آزار
قرار دهد .بعنوان مثال،
اگر فردی شما را هل دهد،
به شما چنگ زند یا شما را
کتک زند.

بدرفتاری

وقتی فردی با شما رفتار نا
خوشایندی داشته باشد.
بعنوان مثال ،اگر فردی بر
روی شما اسمی بگذارد که
شما را ناراحت کند ،بر سر
شما فریاد کشیده یا شما را
تهدید کند و یا کاری کند که
نسبت بخود احساس بدی
پیدا کنید ،یا بدنتان را بگونه
ای لمس کند که شما تمایل
نداشته باشید.

بی توجهی

وقتی فردی به شما آنگونه
که باید کمک نمیکند.
بعنوان مثال ،اگر به شما
غذا ،پوشاک ،یا دارو داده
نشود ،اگر به شما اجازه
دیدار دوستان یا خانواده
تان داده نشود ،اگر شما را
تنها رها کرده و یا در دوش
گرفتن و یا به توالت رفتن به
شما کمک نکنند.

بهره کشی

وقتی فردی شما را مورد بهره
کشی قرار دهد .بعنوان
مثال ،هنگامی که فردی
بدون رضایت یا اطالع
شما پول شما را بردارد یا
از پرداختیهای Centrelink
به شما برداشت نماید ،یا
وقتی فردی شما را برای
منافع شخصی خود مورد
سؤاستفاده قرار دهد.

نظرات وکالی مدافع ،مددکاران ،خانواده و دوستان از راههای ذیل قابل ارسال است:
بصورت نوشته :از طریق فرم آنالین ما LINK/
با ارسال ایمیل به LINK/
با تلفن به شماره1800 517 199 :

از طریق ضبط صدا
تجربیات خود را بصورت صوتی یا تصویری به آدرس
 ,GPO Box 1422, Brisbane QLD 4001بفرستید.
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