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Tờ rơi về Ủy ban Điều tra Tối cao về Người khuyết tật 2022 
Vietnamese | Tiếng Việt 
 
Ủy ban Điều tra Tối cao về Người khuyết tật là gì? 
 

 

 

• Đây là tờ thông tin về Ủy ban Điều tra Tối cao về 
Người khuyết tật. 

 

 

• Ủy ban Điều tra Tối cao là một cách chính thức để 

Chính phủ Úc xem xét một vấn đề quan trọng. 

 

• Ủy ban Điều tra Tối cao về Người khuyết tật muốn 
lắng nghe từ: 

- người khuyết tật 

- những người sống ở Úc 

 

• 2022 là năm cuối cùng của Ủy ban Điều tra Tối cao về 
Người khuyết tật. Đây là năm cuối cùng để kể câu 

chuyện của quý vị. 

 

• Ủy ban Điều tra Tối cao về Người khuyết tật đang cố 
gắng tìm hiểu: 

- những vấn đề mà người khuyết tật phải đối mặt 

- cách để khắc phục vấn đề 

- cách bảo vệ người khuyết tật  

- làm thế nào để hòa nhập hơn cho tất cả những 

người khuyết tật. 
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Các tổ chức tham gia 
 

 

 

• Đây là những nhóm tham gia vào tờ thông tin này. 

 

 

• Liên minh Người Khuyết tật Dân tộc Toàn quốc 
(National Ethnic Disability Alliance) 

- Khi nói về nhóm này, chúng tôi sử dụng NEDA. 

 

 

• Người khuyết tật Úc (People with Disability 
Australia) 

- Khi nói về nhóm này, chúng tôi sử dụng PWDA. 

 

 

• Hội đồng của Liên đoàn các Cộng đồng Dân tộc 
của Úc (Federation of Ethnic Communities’ 
Councils of Australia) 

- Khi nói về nhóm này, chúng tôi sử dụng FECCA. 

 

 
 

 

• Những nhóm này là những người khuyết tật và là: 

- Di dân 

- Người tị nạn 

- Người xin tị nạn. 

 

 
  



3 
 

Câu chuyện của những Người khuyết tật 
 

 
 

 

• Chúng tôi đã nghe những câu chuyện từ mọi người 

về những vấn đề mà họ gặp phải khi là người khuyết 

tật. 

 

• Câu chuyện của mọi người đều khác nhau. Một số 

điều có thể thay đổi trải nghiệm của một người: 

- Ngôn ngữ 

- Tôn giáo 

- Văn hoá 

- Họ đến Úc như thế nào  

- Họ có loại thị thực gì 

- Khuyết tật 

 

 

 

• Đây là một số vấn đề mà mọi người đã nói với chúng 

tôi: 

 

• Họ không thể nhận Trợ cấp Hỗ trợ Người khuyết tật 
và các khoản thanh toán khác của chính phủ. 

 

• Họ bị lạm dụng và bị bạo hành. Điều này xảy ra trong 

nhà của họ và trong các dịch vụ mà họ sử dụng. 
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• Họ không thể nhận được thị thực vĩnh viễn.  

• Họ không thể nhận được sự giúp đỡ của chính phủ 
vì loại thị thực mà họ có. 

 

• Họ không thể nhận được sự hỗ trợ từ Chương trình 
Bảo hiểm Người khuyết tật Toàn quốc (NDIS). 

• Họ không thể nhận được thông tin mà họ hiểu về 
NDIS. 

 

 

• Họ không được phép tự mình đưa ra các lựa chọn 
và quyết định, bao gồm: 

- Nơi họ muốn sống và 

- Họ muốn sống với ai 

 

• Họ trở nên tàn tật khi bị nhốt vì nhập cư. 

• Những người khuyết tật đã có những trải nghiệm 

khủng khiếp khi họ bị nhốt vì nhập cư. 

 

• Họ không thể hiểu cách sử dụng các dịch vụ y tế. 

• Họ có những trải nghiệm tồi tệ trong hệ thống y tế. 

• Họ không biết quyền khiếu nại của họ. 
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Cách Chia sẻ Câu chuyện của Quý vị  

 

 
 

• Nếu quý vị là người khuyết tật và là: 

- Di dân 

- Người tị nạn 

- Người xin tị nạn 

 

 

 

• Và quý vị muốn chia sẻ câu chuyện của mình về 

bạo hành, lạm dụng hoặc bị bỏ bê, Ủy ban Điều tra 

Tối cao về Người khuyết tật muốn nghe từ quý vị. 

 

• Quý vị có thể gọi PWDA theo số 1800 843 929 

- Họ sẽ giúp quý vị kể câu chuyện của mình với Ủy 

ban Điều tra Tối cao về Người khuyết tật. 

- Quý vị cũng có thể yêu cầu nói chuyện qua 

thông dịch viên bằng ngôn ngữ quý vị muốn. 

 

• Để biết thêm thông tin, bao gồm các tờ thông tin và 

video bằng các ngôn ngữ khác, quý vị có thể truy 

cập trang mạng của NEDA: 

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

information 

 

 

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

