
Ủy ban Điều tra Tối cao  
về Người Khuyết tật là gì?
Ủy ban Điều tra Tối cao về Người khuyết tật tạo cơ 
hội cho những người khuyết tật, người trong gia đình 
hoặc người chăm sóc chia sẻ những câu chuyện về 
bất kỳ trải nghiệm tiêu cực nào mà họ có thể đã  
trải qua. 

Một người bênh vực tại  
Kin sẽ giúp quý vị

 → hiểu cách kể câu chuyện của quý vị với Ủy ban  
Điều tra Tối cao về Người khuyết tật

 → tìm các hỗ trợ để giúp quý vị giao tiếp, chẳng hạn 
như thông dịch viên 

Với tư cách là người bênh vực, chúng tôi sẽ bảo  
vệ các quyền của quý vị và đảm bảo rằng 
quý vị có thông tin chính xác. Những 
người bênh vực không ra quyết định 
thay quý vị hoặc không bảo quý vị  
phải làm gì.

Kin có thể giúp chia sẻ câu 
chuyện của quý vị một cách 
an toàn
Ủy ban Điều tra Tối cao biết rằng việc tiếp tục chia  
sẻ kinh nghiệm của quý vị là một bước tiến lớn và  
đã đảm bảo rằng sự trợ giúp luôn sẵn sàng. Kin có  
thể giúp quý vị chia sẻ câu chuyện của mình một  
        cách an toàn thông qua sự  
          hỗ trợ bênh vực.



Có ai đã đối  
xử tệ với quý  
vị hoặc một 
người nào  
mà quý vị  
biết không?
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Ủy ban Điều tra Tối cao về Người 
khuyết tật tạo cơ hội cho những 
người khuyết tật, người  
trong gia đình hoặc  
người chăm sóc chia  
sẻ những câu chuyện  
về bất kỳ trải nghiệm  
tiêu cực nào mà họ  
có thể đã trải qua. 

Xin vui lòng liên hệ với 
chúng tôi
Dịch vụ bênh vực của Kin là miễn phí. Để làm việc với 
Kin nhằm chia sẻ câu chuyện của quý vị với Ủy ban 
Điều tra Tối cao về Người khuyết tật hoặc để tìm hiểu 
thêm, hãy gọi

ĐT gọi miễn phí: 1800 659 921

Kể câu chuyện của quý vị 
giúp tạo ra sự khác biệt
Câu chuyện của quý vị sẽ giúp Ủy ban Điều tra xem 
xét các cách làm cho xã hội của chúng ta tốt hơn cho 
người khuyết tật và quý vị có thể là một phần trong 
việc tạo ra sự khác biệt này bằng cách chia sẻ câu 
chuyện của mình.


