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 ۲۰۲۲بروشور کمیسیون سلطنتی معلولیت 

  | Farsi فارسی

 کمیسیون سلطنتی معلولیت چیست؟ 
 

 

 

کمیسیون سلطنتی  این یک برگه اطالعاتی حقیقت در مورد  •

 معلولیت است. 

  

یک راه رسمی برای دولت استرالیا برای بررسی   کمیسیون سلطنتی  •

 یک موضوع مهم است. 

 

 

 خواهد بشنود از: کمیسیون سلطنتی معلولیت می  •

 افراد دارای معلولیت -

 که در استرالیا زندگی می کنند  -

 

 

آخرین سال کمیسیون سلطنتی معلولیت است. این آخرین   ۲۰۲۲سال   •

 دارید.سالی است که فرصت تعریف داستان تان را 

 

 کمیسیون سلطنتی معلولیت کوشش میکند تا موارد ذیل را دریابد: •

 مشکالتی که افراد دارای معلولیت با آن روبرو هستند -

 چگونه مشکالت را برطرف کنیم  -

 چگونه از افراد دارای معلولیت محافظت کنیم   -

 چگونه برای همه افراد دارای معلولیت فراگیرتر باشیم -
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 مرتبط سازمان های 
 

 

 

 اینها گروه هایی هستند که در این برگه اطالعات شرکت دارند  •

 

 

 ) National Ethnic Disability Alliance(ملی معلولین قومی  اتحاد •

 استفاده می کنیم. NEDAوقتی در مورد این گروه صحبت می کنیم، از  -

 

 

 )People with Disability Australia( افراد دارای معلولیت استرالیا •

 استفاده می کنیم.  PWDAوقتی در مورد این گروه صحبت می کنیم، از  -

 

 

   شوراهای جوامع قومی استرالیا  فدراسیون •

)Federation of Ethnic Communities' Councils of Australia ( 

 استفاده می کنیم. FECCAوقتی در مورد این گروه صحبت می کنیم، از  -

 

 این گروه ها افراد دارای معلولیت هستند که عبارتند از: •

 مهاجران  -

 پناهندگان  -

 پناهجویان -
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 داستان هایی از افراد دارای معلولیت 

 

 

ما داستان هایی از مردم در مورد مشکالتی که آنها به عنوان  •

 دارای معلولیت با آن روبرو هستند شنیده ایم.افراد 

 

داستان های مردم همه متفاوتند. برخی از چیزهایی که می توانند   •

 تجربه یک فرد را تغییر دهند: 

 زبان -

 مذهب -

 فرهنگ  -

 چگونه به استرالیا آمدند  -

 چه نوع ویزایی دارند  -

 معلولیت  -

 

 

 

 

 گفته اند:اینها برخی از مشکالتی هستند که مردم به ما  •

 

 

آنها نمی توانند مستمری حمایت از معلولیت و سایر پرداخت   •

 های دولتی را دریافت کنند 

 

 

آنها مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و از خشونت رنج می برند.   •

این اتفاق در خانه های آنها و در خدماتی که استفاده می کنند  

 رخ می دهد.
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 آنها نمی توانند ویزای دائمی دریافت کنند.   •

آنها به دلیل نوع ویزائی که دارند نمی توانند کمک دولتی دریافت   •

 کنند

 

 
حمایت  )NDIS( طرح ملی بیمه معلولیت  آنها نمی توانند از  •

 دریافت کنند.

درک می کنند به   NDISآنها نمی توانند اطالعاتی را که در مورد  •

 دست آورند. 

 

 

 آنها مجاز به انتخاب و تصمیم گیری به تنهایی نیستند، از جمله:  •

 جایی که آنها می خواهند زندگی کنند، و  -

 فرد یا افرادی که می خواهند با وی زندگی کنند   -

 

 

آنها زمانی که به دلیل مهاجرت زندانی شدند دچار معلولیت  •

 شدند.

زندانی شدند،  افراد دارای معلولیت زمانی که به دلیل مهاجرت  •

 تجربیات وحشتناکی داشتند.

 

آنها نمی توانند بفهمند که از خدمات بهداشتی چگونه استفاده  •

 کنند،

 آنها تجربیات تلخی در نظام بهداشت داشته اند. •

 آنها حق شکایت خودشان را نمی دانند. •
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 چگونه داستان خود را به اشتراک بگذارید 

 

 

 اگر فرد معلولی هستید که از دسته افراد ذیل هستید:  •

 یک مهاجر -

 یک پناهنده  -

 یک پناهجو   -

 

 

 
و شما مایلید که داستان خشونت، سوء استفاده یا بی توجهی   •

به خود را به اشتراک بگذارید، کمیسیون سلطنتی معلولیت 

 بشنود.می خواهد از شما 

 

 

 

 

تماس   PWDAبا   ۱۸۰۰  ۸۴۳ ۹۲۹می توانید از طریق شماره  •

 بگیرید

آنها به شما کمک خواهند کرد تا داستان خود را به  -

 کمیسیون سلطنتی معلولیت بگویید 

شما همچنین می توانید درخواست کنید تا از طریق یک   -

 به زبان مورد نظر خود صحبت کنید مترجم شفاهی

 

ها به های اطالعات و فیلم برای اطالعات بیشتر، از جمله برگه  •

 مراجعه کنید:  NEDAتوانید به تارنمای های دیگر، می زبان

-commission-royal-au/disability.org.neda.//www:http

nformationi 

 

http://www.neda.org.au/disability-royal-commission-information
http://www.neda.org.au/disability-royal-commission-information

