
ỦY BAN ĐIỀU TRA TỐI 
CAO VỀ NGƯỜI KHUYẾT 
TẬT LÀ GÌ?
Ở Úc, Ủy ban Điều tra Tối cao là tổ chức điều tra cao nhất về các vấn đề có tầm quan trọng đối 
với công chúng.  Các thắc mắc và báo cáo gần đây cho thấy rằng so với người không bị khuyết tật 
thì người khuyết tật có nhiều khả năng bị bạo hành, ngược đãi, bỏ bê và bóc lột hơn. Những gì 
chúng tôi được biết từ Ủy ban Điều tra Tối cao sẽ giúp các chính phủ, tổ chức và cộng đồng rộng 
lớn hơn của Úc có thông tin về cách phòng ngừa và bảo vệ tốt hơn, người khuyết tật khỏi bị bạo 
hành, ngược đãi, bỏ bê và bóc lột trong tương lai.

Ủy ban Điều tra Tối cao về Người khuyết tật sẽ xem xét 
cách:  

•  ngăn ngừa và bảo vệ tốt hơn, người khuyết tật khỏi bị 
bạo hành, ngược đãi, bỏ bê và bóc lột   

•   đạt được thực tiễn tốt nhất trong báo cáo và điều tra, và 
phản ứng chống lại nạn bạo hành, ngược đãi, bỏ bê và 
bóc lột   

•  thúc đẩy một xã hội toàn diện hơn, hỗ trợ sự độc lập 
của người khuyết tật và quyền được sống không bị bạo 
hành, ngược đãi, bỏ bê và bóc lột. Cuộc điều tra sẽ bao 
gồm tất cả các hình thức bạo hành, ngược đãi, bỏ bê và 
bóc lột, đối với người khuyết tật, ở mọi địa điểm và tình 
huống khác nhau.

Ủy ban Điều tra Tối cao về Người khuyết tật độc lập với 
chính phủ. Điều này có nghĩa là người khuyết tật và gia 
đình, bạn bè và người hỗ trợ và trong ngành của họ có thể 
thông báo cho Ủy ban Điều tra Tối cao về nạn bạo hành, 
ngược đãi, bỏ bê và bóc lột.   

NEDA hết lòng khuyến khích người khuyết tật gốc di cư và 
người tị nạn kể những câu chuyện của quý vị về việc bị đối 
xử bất công, cũng như người nhà và người bênh vực họ.    

Ủy ban Điều tra Tối cao về Người khuyết tật muốn biết về 
trải nghiệm của người bị làm hại và bị đối xử bất công:  

•   tại các trường học, trong hệ thống tư pháp hoặc trại 
tạm giam di trú  

•  trong nhà tập thể hoặc tại nơi làm việc   

•   tại nhà riêng của quý vị  

Ủy ban Điều tra Tối cao về Người 
khuyết tật muốn nghe những gì mọi 
người đã làm để thực thi công lý cho 

quý vị và những gì quý vị nghĩ sẽ cải 
thiện cuộc sống người khuyết tật.   
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