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A Abuse Refer to the definition for Violence and Abuse. سوء استفاده: به تعریف کلمه خشونت و سوء استفاده راجع گردد.

Access and  
communication needs

Access and communication needs are any adjustments you need to 
help you share your story, access information, attend a hearing, or get 
counselling or emotional support. For example, if you are nonverbal 
or have other communication needs, online chat facilities and email 
are available.

ضرورت های دسترسی و ارتباطی: ضرورت های دسترسی و ارتباطی به هر ِقسم 
تسهیالت و هماهنگی، برای آنکه قصه خود را تعریف کرده بتوانید یا در دسترسی به 

معلومات، شرکت در جلسه محکمه، دریافت مشوره و حمایت عاطفی به آن ضرورت 
داشته باشید، گفته میشود. به طور مثال اگر صحبت کرده نمی توانید یا ضرورت های 

ارتباطی دیگری داشته باشید، تسهیالت گفتگو و ایمیل در دسترس شماست.

All settings and contexts The words ‘all settings and contexts’ are used in the Disability Royal 
Commission Terms of Reference. It means that the Disability Royal 
Commission can investigate people’s experiences and conditions in many 
different places, like schools, workplaces, jails and detention centres, 
group homes, family homes, hospitals, and mental health facilities.

همه مکانها و زمینه ها: کلمات "همه مکانها و زمینه ها" در عبارات مرجع مربوط به 
کمیسیون سلطنتی معلولیت استفاده میشود. معنی آن این است که کمیسیون سلطنتی 

معلولیت در مورد تجربیات و شرایط افراد در مکانهای مختلف مانند مکاتب، محل کار، زندان 
و بازداشتگاه، محل نگهداری گروپی افراد، منازل خانوادگی، شفاخانه ها و موسسات صحت 

روحی تحقیق کرده میتواند.

Application for leave to appear An application for leave to appear is a form that people, organisations, 
and lawyers need to fill out to allow them to speak, and ask witnesses 
questions, during a Royal Commission public hearing. People who 
the Disability Royal Commission asks to speak at a public hearing are 
called witnesses and do not need to complete this form, although their 
lawyers may. 

درخواست مجوز حضور: درخواست مجوز حضور فورمه ای است که باید افراد، سازمان 
ها و وکال تکمیل کنند تا در صورت ضرورت بتوانند در جریان استماع عمومی کمیسیون 

سلطنتی با افراد صحبت کنند و از شهود سوال پرسان کنند. افرادی که به درخواست 
کمیسیون سلطنتی معلولیت باید در جریان استماع عمومی صحبت کنند شاهد نامیده 

میشوند و ضرورت ندارند که این فورمه را خانه پری کنند، مگر ممکن است ضرورت باشد 
که وکالی آنها این فورمه را خانه پری کنند. 

B
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C Community Forum A community forum is a public event where the Disability Royal 
Commission can hear from people with disability and their families and 
supporters about their experiences and views.

انجمن گفتگوی آنالین: انجمن گفتگو، رخدادی عمومی است که در آن کمیسیون سلطنتی 
معلولیت سخنان معلولین، خانواده ها و حامیان آنان در مورد تجربیات و نظراتشان را 

استماع می کند.

Commissioner Commissioners are the people the Government has chosen to lead a 
Royal Commission. Commissioners investigate the issues related to 
a Royal Commission in different ways, like talking to individuals and 
experts, asking for research, and asking questions in public hearings. 
Seven Commissioners are leading the Disability Royal Commission.

 کامیشنر: کامیشنر  ها افرادی هستند که دولت آنها را برای مدیریت کمیسیون سلطنتی 
انتخاب می کند. کامیشنر  ها در مورد مسائل مربوط به کمیسیون سلطنتی به راه های مختلف 

مانند گفتگو با افراد و متخصصین، تقاضای بررسی و سوال در جلسات استماع عمومی 
تحقیق میکنند. تعداد هفت نفر کامیشنر ، کمیسیون سلطنتی معلولیت را اداره می کنند.

Chair The Chair of the Disability Royal Commission is the leader of the 
Commissioners. The Chair is Hon. Ronald Sackville AO QC, who was a judge.

 (Hon) رئیس: رئیس کمیسیون سلطنتی معلولیت، مدیریت کامیشنر را به عهده دارد. هان
رئیس کمیسیون است. رونالد سکویل (Ronald Sackville AO QC) که قاضی بودند

Confidential Information Confidential information is information that you want to be kept private 
when you share your story with the Disability Royal Commission. There 
are different ways to make sure that the information that you give to the 
Disability Royal Commission cannot be seen by anyone else. This includes 
after the Disability Royal Commission ends. If you want to keep the whole 
or parts of your story private, you should get independent legal advice. 
Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.    

معلومات محرمانه: معلومات محرمانه مسائلی است که می خواهید در طرح موضوع تان با 
کمیسیون سلطنتی معلولیت افشا نشوند. راه های مختلفی برای حفظ معلومات شما و غیر 
قابل مشاهده بودن آن، نزد کمیسیون سلطنتی معلولیت وجود دارد. این موضوع به شمول 

اتمام کار کمیسیون سلطنتی معلولیت نیز می شود. اگر میخواهید تمام یا قسمتی از موضوع 
شما محرمانه باقی بماند، باید مشوره حقوقی مستقل دریافت کنید. "حمایت حقوقی از 

موضوع مربوط به معلولیت شما" می تواند حمایت حقوقی رایگان در اختیار شما قرار دهد.

Counsel Assisting Counsel is the name for  lawyers who speaks in a courtroom or public 
hearing. Counsel Assisting are the lawyers working for the Disability 
Royal Commission who speak and ask questions at public hearings. 
Counsel Assisting also talk to witnesses before public hearings.

وکالی مدافع: وکالی مدافع کسانی هستند که در محکمه یا جلسه استماع عمومی در 
حمایت از فرد، صحبت می کنند. وکالی مدافع نمایندگان حقوقی هستند که برای کمیسیون 

سلطنتی معلولیت کار می کنند و در جلسات استماع عمومی صحبت کرده و سوال پرسان 
میکنند. وکالی مدافع همچنین قبل از جلسه استماع عمومی با شاهدین صحبت میکنند.
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Counselling and support Counselling and support services are available to support you with 
any difficult feelings you might have because of the Disability Royal 
Commission. The Disability Royal Commission has staff who can 
provide some counselling and support to people. There are also free 
independent counselling and support services offered nationally 
(BlueKnot) and in every state and territory.  

مشوره و حمایت: خدمات مشوره و حمایت برای دفاع از شما در صورت داشتن هر گونه 
گله و شکایت از کمیسیون سلطنتی معلولیت، قابل دسترسی است. کمیسیون سلطنتی 

معلولیت کارکنانی در اختیار دارد که می توانند به افراد مشوره و حمایت ارائه دهند. عالوه بر 
 (BlueKnot) این، خدمات حمایتی مشوره ای رایگان و مستقل در سطح ملی به نام بلونات

در هر ایالت و قلمرو موجود است.  

D Disability Disability is defined by the Royal Commission as any kind of impairment, 
whether a person was born with it, or whether it happened because 
of illness, accident, or old age. Disability can change the way a person 
thinks, moves, speaks, feels, sees, hears, and communicates.

معلولیت: معلولیت توسط کمیسیون سلطنتی به حیث هر گونه نقص عضو، اعم از 
مادرزادی یا در نتیجه بیماری، تصادف یا پیری تعریف شده است. معلولیت نحوه تفکر، 

حرکت، صحبت، احساس، بینایی، شنوایی و ایجاد ارتباط فرد را تحت تاثیر قرار داده میتواند.

E Exploitation Exploitation is when a person or organisation takes advantage of you. 
Examples of exploitation are: 

- Misusing or stealing your money or belongings
- Not paying you the correct wages
- Taking advantage of you sexually
- Preventing you from getting job promotions or work

استثمار: استثمار به مواردی گفته می شود که شخص و یا سازمانی از فردی سوء استفاده 
کند. مثال های استثمار عبارتند از: 

سوء استفاده یا سرقت پول یا دارایی فرد -
عدم پرداخت صحیح حق الزحمه -
سوء استفاده جنسی از شما -
جلوگیری از گرفتن ارتقا یا داشتن شغل -

Evidence Evidence is any of the stories shared, witness statements, information or 
other documents given in a Disability Royal Commission public hearing.

مستندات: هر گونه قصه ای که با کمیسیون در میان می گذارید، اظهارنامه شاهد، 
معلومات و سایر اسناد که در جریان استماع عمومی کمیسیون سلطنتی معلولیت در 

اختیار کمیسیون قرار میدهید، مستندات نامیده میشود.
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F Freedom of Information (FOI) Freedom of Information gives anyone the right to ask to view copies 
of documents held by the Government about you or about Government 
policies or decisions. This can include documents held by the Disability 
Royal Commission after it ends, although there are some exceptions.  
A Government officer will decide if a person can view documents 
requested under Freedom of Information.

آزادی معلومات )FOI(: آزادی معلومات به هر شخصی این اجازه را می دهد تا درخواست 
مشاهده نسخه ای از اسناد مربوط به شما یا مربوط به سیاست های دولت یا تصمیمات 

اتخاذ شده توسط دولت را ارائه کند. این موضوع می تواند به شمول اسنادی که پس 
از پایان کار کمیسیون در اختیار کمیسیون سلطنتی معلولیت قرار دارد نیز باشد اگرچه 

استثناءهایی نیز وجود دارد.  یک مامور دولت در مورد اینکه آیا شخص اجازه مشاهده اسناد 
درخواستی بر اساس ضوابط "آزادی معلومات" را دارد یا خیر تصمیم می گیرد.

G Group Home A group home is a shared house where several people with disability 
live long-term. A group home has staff who care for the residents, clean 
the house, and support the residents get to activities and appointments.

مراکز نگهداری گروپی: یک مرکز نگهداری گروپی مکانی مشترک است که در آن چندین 
نفر معلول برای مدت طوالنی زندگی می کنند. مرکز نگهداری گروپی کارکنانی دارد که 
از ساکنین مواظبت می کنند، مکان را نظافت می کنند و به افراد کمک می کنند تا در 

فعالیت ها شرکت کرده و در قرارهای خود حاضر شوند.

H Health Settings Health settings are the places people can visit to get health care, like:

- Medical Centres
- GP clinics 
- Hospitals 
- Dentists
- Optometrists 
- Physiotherapists
- Occupational therapists
- Specialists

اماکن مربوط به صحت: این مراکز مکان هایی هستند که افراد برای دریافت مواظبت های 
صحی به آنها مراجعه کرده میتوانند، مراکزی مانند:

مراکز صحی -
کلینیک های داکتر عمومی  -
شفاخانه ها  -
مراکز دندانپزشکی -
مراکز بینایی سنجی  -
کلینک های فیزیوتراپی -
مراکز کاردرمانی -
مراکز تخصصی -
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I Identity Protection Identity protection is something you can ask for if you do not want your 
identity shared with anyone outside the Disability Royal Commission. 
Even if you speak as a witness at a public hearing you can ask that your 
identity be kept private. This means that your name will not be used and 
your identity will not be put on the internet. If you are worried about 
people knowing your identity, you should get independent legal advice. 
Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.   

حفاظت هویت: حفاظت هویت موردی است که شما در صورت عدم تمایل به در میان 
گذاشتن هویت خود با افراد خارج از محدوده کار کمیسیون سلطنتی معلولیت، درخواست 

کرده میتوانید. حتی اگر شما به حیث شاهد در یک جلسه استماع عمومی صحبت کنید، می 
توانید درخواست کنید تا هویت شما محرمانه باقی بماند. معنی آن این است که از اسم 

شما استفاده نخواهد شد و هویت شما در انترنت فاش نخواهد گردید. اگر تشویش دارید 
که هویت شما فاش شود، باید مشوره حقوقی مستقل دریافت کنید. "حمایت حقوقی از 

موضوع مربوط به معلولیت شما" می تواند حمایت حقوقی رایگان در اختیار شما قرار دهد.   

Inclusive Education Inclusive education is where children, young people or adult students with 
disability are in the same classroom with other students in the community.

تعلیم فراگیر: تعلیم فراگیر به شرایطی گفته می شود که در آن شاگردان کودک، نوجوان و 
بزرگسال دارای معلولیت خاص با سایر شاگردان عادی در یک کالس قرار می گیرند.

J

K

L Legal Financial Assistance 
Scheme

The Legal Financial Assistance Scheme is the financial assistance 
available to cover your legal costs in some situations. Legal costs 
will be covered when you are formally asked by the Disability Royal 
Commission to:

- Appear as a witness at a public hearing.
- Attend an interview with them.
- Give them information or documents.

طرح حمایت مالی امور حقوقی: این طرح حمایت مالی برای جبران برخی هزینه های 
حقوقی را در اختیار شما قرار می دهد. هزینه های حقوقی در صورتی پوشش داده خواهد 

شد که کمیسیون سلطنتی معلولیت رسما از شما درخواست کند موارد ذیل را انجام دهید:
به حیث شاهد در جلسه استماع عمومی حضور یابید. -
در مصاحبه ای با آنها شرکت کنید. -
به آنها معلومات یا اسنادی ارائه دهید. -
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M Media Restrictions Media restrictions are the limits placed on journalists reporting on a 
Royal Commission. Journalists can attend public hearings. They are not 
allowed to film or interview anyone inside the public hearing room. The 
Disability Royal Commission can also stop journalists from sharing a 
person’s name or identity. 

محدودیت های رسانه ای: این موضوع به محدودیت هایی گفته می شود که برای 
خبرنگاران در تهیه گزارش در مورد کمیسیون سلطنتی در نظر گرفته می شود.  خبرنگاران 

می توانند در جلسات استماع عمومی شرکت کنند. آنها اجازه فیلم برداری یا مصاحبه با 
هیچ کس در محل جلسه استماع عمومی را ندارند. کمیسیون سلطنتی معلولیت همچنین 

می تواند از فاش کردن اسامی و هویت افراد توسط خبرنگاران ممانعت کند.  

N National Legal Advisory Service Your Story Disability Legal Support (or Your Story) is the national legal 
advisory service set up to support people engage with the Disability 
Royal Commission. It is free and  independent from the Disability Royal 
Commission. Your Story gives legal information and advice to people 
to empower them to safely share their story with the Disability Royal 
Commission. This includes people with disability, their families, carers, 
supporters and advocates.

خدمات ملی مشوره ای حقوقی: "حمایت حقوقی از موضوع مربوط به معلولیت شما" یا 
(موضوع معلولیت شما)، یک خدمات ملی مشوره ای حقوقی است که برای کمک به افراد 
در موضوع تعامل با کمیسیون سلطنتی معلولیت راه اندازی شده است. این خدمات رایگان 

است و مستقل از کمیسیون سلطنتی معلولیت فعالیت می کند. "موضوع معلولیت شما" 
در راستای توانمند سازی افراد برای در میان گذاشتن قصه خود در نهایِت ایمنی با کمیسیون 

سلطنتی معلولیت به افراد معلومات و مشوره حقوقی ارائه می دهد. این خدمات به 
شمول معلولین، خانواده، مواظبت کنندگان، حامیان و مدافعان آنها می شود.
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Neglect Neglect is when a person does not provide you with help the way they 
are supposed to. Neglect can be something that happens once, or it can 
happen repeatedly over time. A person can neglect you without meaning 
to cause you harm.  

Examples of neglect are not providing you with:

- Food and water
- Clothing
- Accommodation
- Health Care
- Medical treatment or medications
- Emotional support
- Education
- Appropriate supports to help you communicate with others
- Appropriate supports to help you get around

کوتاهی در انجام وظیفه: کوتاهی به مواردی گفته می شود که شخص در انجام وظایف 
خود مبنی بر ارائه کمک به شما به شیوه مورد نظر، قصور کنند. کوتاهی می تواند برای 
یک مرتبه یا به طور مکرر درطول زمان اتفاق بیفتد.  یک شخص می تواند بدون قصدی 

برای صدمه زدن، در مورد شما کوتاهی کند.   
مثال هایی بر عدم انجام وظیفه به شمول موارد ذیل میباشد:

آب و غذا  -
لباس -
مسکن -
مواظبت صحی -
ادویه و تداوی -
حمایت های احساسی -
تعلیم -
حمایت های الزم برای کمک به ایجاد ارتباط با دیگران -
حمایت های الزم برای رفت و آمد -

Notice to Produce A notice to produce is a formal document sent by the Disability Royal 
Commission requiring a person or organisation to give it information or 
documents. If you get a Notice to Produce, you should get independent 
legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free 
legal advice.              

درخواست ارائه مدرک: درخواست ارائه مدرک سندی رسمی است که توسط کمیسیون 
سلطنتی معلولیت برای افراد ارسال می شود. در این یادداشت، کمیسیون از فرد یا 

سازمان درخواست ارائه معلومات یا اسناد میکند. در صورت دریافت درخواست ارائه 
اسناد، شما باید مشوره حقوقی مستقل دریافت کنید. "حمایت حقوقی از موضوع مربوط 

به معلولیت شما" می تواند حمایت حقوقی رایگان در اختیار شما قرار دهد.              
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Complying with a 
Notice to Produce

Complying with a notice to produce means providing the information or 
documents required by the Disability Royal Commission. It is a criminal 
offence not to give the Disability Royal Commission information or 
documents it requires in a notice to produce. If you get a Notice to 
Produce, you should get independent legal advice. Your Story Disability 
Legal Support can provide you free legal advice.   

همکاری الزم با درخواست ارائه مدرک: همکاری الزم با درخواست ارائه مدرک به معنی 
ارائه معلومات و یا اسناد درخواستی توسط کمیسیون سلطنتی معلولیت می باشد. عدم 

ارائه معلومات یا اسناد درخواستی آمده در درخواست ارائه مدرک به کمیسیون سلطنتی 
معلولیت جرم محسوب می شود. در صورت دریافت درخواست ارائه اسناد، شما باید 

مشوره حقوقی مستقل دریافت کنید. "حمایت حقوقی از موضوع مربوط به معلولیت 
شما" می تواند حمایت حقوقی رایگان در اختیار شما قرار دهد.   

O Office of the Solicitor Assisting The lawyers who work in the Office of the Solicitor Assisting provide 
legal advice and support to the Disability Royal Commission. 

دفتر امور وکالت دعاوی: وکالیی که در این قسمت کار می کنند به کمیسیون سلطنتی 
معلولیت، حمایت و مشوره حقوقی ارائه می دهند.  

P Personal Information Personal information is information about you that can be used to 
identify you. This can include your name, or information about:

-  your health
- where you work
- where you live
- where you study. 
You can ask the Disability Royal Commission to keep your personal 
information private. If you are worried about protecting your personal 
information, you should get independent legal advice. Your Story 
Disability Legal Support can provide you free legal advice.   

معلومات شخصی: معلومات شخصی به معلوماتی گفته می شود که میتواند برای 
مشخص کردن هویت شما مورد استفاده قرار گیرد. این معلومات می تواند به شمول نام 

شما یا معلوماتی درباره موارد ذیل باشد:
 سالمتی شما- 

محل کار شما -
محل زندگی شما -
محل تعلیم شما.  -

شما می توانید از کمیسیون سلطنتی معلولیت درخواست کنید تا معلومات شخصی شما 
را محرمانه نگهداری کند. اگر در مورد حفاظت از معلومات شخصی خود تشویش دارید، 
شما باید مشوره حقوقی مستقل دریافت کنید. "حمایت حقوقی از موضوع مربوط به 

معلولیت شما" می تواند حمایت حقوقی رایگان در اختیار شما قرار دهد.   
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Private Session A private session is a confidential meeting with a Commissioner and 
Disability Royal Commission officers where you can share your story. 
Private sessions can happen via telephone, video link and in person 
around Australia. A private session usually takes about one hour.

جلسه خصوصی: جلسه خصوصی یک دیدار محرمانه با یکی از اعضاء کمیسیون سلطنتی 
معلولیت است که طی آن شما می توانید قصه خود را با او در میان بگذارید. جلسات 

خصوصی می تواند از طریق تلیفون، مالقات ویدیویی یا حضوری در سرتاسر آسترالیا 
برگزار شود. یک جلسه خصوصی به طور معمول تقریبا یک ساعت طول می کشد.

Public Hearing A public hearing is a formal event, like a court hearing, where people 
give evidence about events and issues relevant to the Disability Royal 
Commission. The Disability Royal Commission will invite some people 
to share their story at a public hearing.  If you are invited to share your 
story at a public hearing, you should get independent legal advice. Your 
Story Disability Legal Support can provide you free legal advice. 

جلسه استماع عمومی: جلسه استماع عمومی یک رویداد رسمی مانند جلسه محکمه 
است که در آن افراد شواهدی در مورد رویدادها و مسائل مربوط به کمیسیون سلطنتی 

معلولیت ارائه میکنند. کمیسیون سلطنتی معلولیت از برخی افراد برای در میان گذاشتن 
قصه خود در یک جلسه استماع عمومی دعوت به عمل می آورد.  در صورت دعوت شدن 

به جلسه استماع عمومی برای در میان گذاشتن قصه خود، شما باید مشوره حقوقی 
مستقل دریافت کنید. "حمایت حقوقی از موضوع مربوط به معلولیت شما" می تواند 

حمایت حقوقی رایگان در اختیار شما قرار دهد.  

Practice Guidelines Practice guidelines are documents created by the Disability Royal 
Commission that explain how they will approach things, like public 
hearings. There are seven Practice Guidelines which talk about the 
practices and procedures of the Disability Royal Commission. 

دستورالعمل های اجرایی: دستورالعمل های اجرایی اسنادی هستند که توسط کمیسیون 
سلطنتی معلولیت ایجاد شده و نحوه برخورد آنان با مسائلی همچون جلسات استماع 

عمومی را شرح میدهند. هفت دستور العمل اجرایی وجود دارد که نحوه عملکرد کمیسیون 
سلطنتی معلولیت را شرح میدهد. 

Q

R Restrictive practices Restrictive practices are actions that limit the rights or freedom of 
movement of a person. They can include the use of physical restraints, 
such as holding a person down on the ground, or the use of medication 
to sedate a person.

اعمال محدود کننده: اعمال محدود کننده به مواردی گفته می شود که حق یا آزادی حرکت 
یک شخص را محدود می کند. این موارد می تواند به شمول محدودیت جسمی مانند نگه 

داشتن فرد روی زمین یا استفاده از ادویه برای آرام کردن او بشود.



GLOSSARY OF TERMS
DISABILITY ROYAL COMMISSION

Copyright © NEDA 2020  PH: +612 62626867   POST: PO Box 971, Civic Square, ACT, Australia 2608   Web: www.neda.org.au   Email: ppo@neda.org.au   The National Ethnic Disability Alliance is funded by the Department of Social Services (DSS).

واژه نامه اصطالحات
کمیسیون سلطنتی معلولیت

Letter Term Definition Dari | دری

Retribution Retribution is when somebody harms or punishes you, or threatens to, 
because you shared your story with the Disability Royal Commission. 
For example, somebody that employs you or provides you with care may 
commit retribution if they punish you for speaking with the Disability 
Royal Commission.

انتقام: انتقام به مواردی اطالق می شود که یک شخص به علت در میان گذاشتن قصه 
ای با کمیسیون سلطنتی معلولیت به شما صدمه می رساند، شما را تنبیه می کند و یا 
تهدید به انجام این اعمال میکند. برای مثال، کارفرمای شما یا کسی که از شما مواظبت 

می کند، در صورت تنبیه شما به خاطر صحبت با کمیسیون سلطنتی معلولیت، مرتکب 
اعمال مشمول انتقام شده است.

Protection from retribution Protection from retribution are the things that can keep you safe 
from harm if you choose to share your story. If you are worried about 
retribution, you should you should get independent legal advice. Your 
Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

حفاظت در برابر انتقام: حفاظت در برابر انتقام به مواردی گفته می شود که می تواند 
امنیت شما را در برابر صدمه دیگران در صورت در میان گذاشتن قصه تان، تامین کند. 

در صورت نگرانی در خصوص انتقام، شما باید مشوره حقوقی مستقل دریافت کنید. 
"حمایت حقوقی از موضوع مربوط به معلولیت شما" می تواند حمایت حقوقی رایگان در 

اختیار شما قرار دهد.  

Royal Commission A Royal Commission is an independent investigation into a matter 
of great importance. Royal Commissions make recommendations to 
government about what should change.

کمیسیون سلطنتی: کمیسیون سلطنتی درباره موضوعات بسیار مهم به صورت بی 
طرفانه تحقیق می کند. کمیسیون های سلطنتی به دولت در مورد تغییرات مورد ضرورت، 

مشوره می دهند.

S Special Education Special education is where children and young people with disability are 
taught separately from other students in the community. Students with a 
disability may be taught in separate programs or attend different schools. 

تعلیمات استثنایی: تعلیمات استثنایی به مواردی گفته می شود که اطفال و نوجوانان 
دارای معلولیت، جدا از سایر شاگردان جامعه، تعلیم داده می شوند. شاگردان دارای معلولیت 

ممکن است بر اساس پروگرام های متفاوت و یا در مکاتب خاص تحت تعلیم قرار گیرند. 

Solicitor A solicitor is another name for a lawyer.  A solicitor provides legal 
advice and support to clients in different areas of law. Your Story 
Disability Legal Support can provide you with free independent legal 
advice.  The lawyers who work in the Office of the Solicitor Assisting 
provide legal advice and support to the Disability Royal Commission.

سالیسیتر )Solicitor(: عنوان دیگری برای کلمه وکیل است.  یک سالیسیتر در حوزه های 
مختلف حقوقی به ارباب رجوع حمایت و مشوره حقوقی ارائه می دهد. "حمایت حقوقی 

از موضوع مربوط به معلولیت شما" می تواند مشوره حقوقی مستقل و رایگان در 
اختیار شما قرار دهد.  وکالیی که در دفتر امور وکالت کار می کنند به کمیسیون سلطنتی 

معلولیت حمایت و مشوره حقوقی ارائه می دهند. 
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Submission A submission is a way for you to tell your story to the Disability Royal 
Commission. You can write, record, or draw your story in your own 
language and send it to the Disability Royal Commission. You can also 
ask the Disability Royal Commission for some or parts of your story to 
be kept private. 

دادن اظهاریه: دادن اظهاریه راهی برای گفتگو با کمیسیون سلطنتی معلولیت درمورد 
قصه شما می باشد.  شما می توانید قصه خود را به زبان مادری بنویسید، ضبط یا ترسیم 

کنید و سپس آن را برای کمیسیون سلطنتی معلولیت ارسال کنید. همچنین شما می 
توانید از کمیسیون سلطنتی معلولیت درخواست کنید که پاره ای از قصه شما را به صورت 

خصوصی نگهداری کنند.     

Submission (Anonymous  - 
published on website) 

You get to choose whether your submission can be shared with lots 
of people or is kept private. If you choose “Anonymous – published on 
website”, parts of your submission may be published on the Disability 
Royal Commission website or in their reports. The Disability Royal 
Commission will not publish anything that can be used to identify you, 
like your name or address. If you are unsure, you can get independent 
legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free 
legal advice. 

دادن اظهاریه )ناشناس - منتشر شده در ویب سایت(: شما می توانید مشخص کنید 
که اسناد ارائه شده شما با افراد زیادی به اشتراک گذاشته شود یا به صورت خصوصی 

نگهداری گردد. در صورتی که شما "ناشناس - منتشر شده در ویب سایت" را انتخاب کنید، 
بخشهایی از اظهاریه شما ممکن است در ویب سایت کمیسیون سلطنتی معلولیت یا 

گزارشات آنها منتشر شود. کمیسیون سلطنتی معلولیت مواردی را که می تواند منجر به 
شناسایی شما شود مانند نام یا آدرس شما را منتشر نخواهد نمود. اگر مطمئن نیستید، 
می توانید مشوره حقوقی مستقل دریافت کنید. "حمایت حقوقی از موضوع مربوط به 

معلولیت شما" می تواند حمایت حقوقی رایگان در اختیار شما قرار دهد.   

Submission (Anonymous – not 
published on website)

You get to choose whether your submission can be shared with lots of 
people or is kept private. If you choose “Anonymous – not published 
on website”, parts of your submission may be used in Disability Royal 
Commission reports but will not be published on their website. The 
Disability Royal Commission will not publish anything that can be used 
to identify you, like your name or address. If you are unsure, you can 
get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can 
provide you free legal advice.   

دادن اظهاریه )ناشناس - منتشر نشده در ویب سایت(: شما می توانید مشخص کنید که 
اسناد ارائه شده شما با افراد زیادی به اشتراک گذاشته شود یا به صورت خصوصی نگهداری 

گردد. اگر "ناشناس - در ویب سایت منتشر نشده " را انتخاب کنید، بخشهایی از اظهاریه 
شما ممکن است در گزارش های کمیسیون سلطنتی معلولیت استفاده شود مگر در ویب 
سایت آنها منتشر نخواهد شد. کمیسیون سلطنتی معلولیت مواردی را که می تواند منجر 
به شناسایی شما شود مانند نام یا آدرس شما را منتشر نخواهد نمود. اگر مطمئن نیستید، 

می توانید مشوره حقوقی مستقل دریافت کنید. "حمایت حقوقی از موضوع مربوط به 
معلولیت شما" می تواند حمایت حقوقی رایگان در اختیار شما قرار دهد.   
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Submission (Public – published 
on website) 

You get to choose whether your submission can be shared with 
lots of people or is kept private. If you choose “Public- published on 
website”, parts of your submission may be published on the Disability 
Royal Commission website, or referred to in their public documents 
and reports. The Disability Royal Commission may publish your name 
and personal information details, but they won’t publish your contact 
details, like your phone number and address. If you are unsure, you can 
get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can 
provide you free legal advice.   

دادن اظهاریه )عمومی - منتشر شده در ویب سایت(: شما می توانید مشخص کنید 
که اظهاریه شما با افراد زیادی به اشتراک گذاشته شود یا به صورت خصوصی نگهداری 

گردد. در صورتی که شما "عمومی - منتشر شده در ویب سایت" را انتخاب کنید، بخشهایی 
از اظهاریه شما ممکن است در ویب سایت کمیسیون سلطنتی معلولیت یا در اسناد و 

گزارشات عمومی آنها منتشر شود. کمیسیون سلطنتی معلولیت ممکن است نام و 
معلومات شخصی شما را منتشر کند، مگر آنها جزئیات تماس شما مانند شماره تلیفون و 
آدرس شما را منتشر نخواهند کرد. اگر مطمئن نیستید، می توانید مشوره حقوقی مستقل 

دریافت کنید. "حمایت حقوقی از موضوع مربوط به معلولیت شما" می تواند حمایت 
حقوقی رایگان در اختیار شما قرار دهد.   

Submission (Restricted) You get to choose whether your submission can be shared with lots of 
people or is kept private. If you choose “Restricted”, your submission 
will not be published at all by the Disability Royal Commission. After 
the Disability Royal Commission ends, people may be able to view a 
restricted submission in certain circumstances. If you are unsure, you 
can get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support 
can provide you free legal advice.   

دادن اظهاریه )محدود شده(: شما می توانید مشخص کنید که اظهاریه ارائه شده توسط 
شما با افراد زیادی به اشتراک گذاشته شود یا به صورت خصوصی نگهداری گردد. اگر 

"محدود شده" را انتخاب کنید، اظهاریه ارائه شده شما توسط کمیسیون سلطنتی معلولیت 
منتشر نخواهد شد.  پس از پایان یافتن دوره کمیسیون سلطنتی معلولیت، افراد در بعضی 
از شرایط ممکن است قادر به مشاهده اظهاریه محدود گردیده، باشند. اگر مطمئن نیستید، 

می توانید مشوره حقوقی مستقل دریافت کنید. "حمایت حقوقی از موضوع مربوط به 
معلولیت شما" می تواند حمایت حقوقی رایگان در اختیار شما قرار دهد.   

Subpoena A subpoena is a formal document that orders a person or organisation to 
hand over documents. They are usually issued by a court. It is possible 
that someone may try to get the information you give the Disability 
Royal Commission through a subpoena and try to use your information 
in a court case. If you are worried about a subpoena you should get 
independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can 
provide you free legal advice.  

" حکم ارائه مستندات ": " حکم ارائه مستندات " سندی رسمی است که به شخص یا 
سازمانی دستور می دهد که اسنادی را تحویل دهد. آنها به صورت معمول توسط محکمه 

صادر می شوند.  این امکان وجود دارد که شخصی تالش کند معلوماتی را که به کمیسیون 
سلطنتی معلولیت می دهید را از طریق " حکم ارائه مستندات " بدست آورده و سعی 

کند از معلومات شما در محکمه استفاده کند. در صورتی که برای " حکم ارائه مستندات " 
تشویش دارید، باید از مشوره حقوقی مستقل استفاده کنید. "حمایت حقوقی از موضوع 

مربوط به معلولیت شما" می تواند حمایت حقوقی رایگان در اختیار شما قرار دهد.   
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Summons A summons is a formal document that requires a person to give evidence 
at a public hearing. The Disability Royal Commission can issue a 
summons. If you get a summons you  should get independent legal advice. 
Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.   

احضاریه: احضاریه یک سند رسمی است که شخص را مکلف به ارائه شواهد و مدارک در 
دادرسی عمومی می نماید. کمیسیون سلطنتی معلولیت می تواند احضاریه صادر کند. اگر 

احضاریه دریافت نمودید می باید از مشوره حقوقی مستقل برخوردار شوید. "حمایت حقوقی 
از موضوع مربوط به معلولیت شما" می تواند حمایت حقوقی رایگان در اختیار شما قرار دهد.   

T Terms of Reference The Terms of Reference tells the Disability Royal Commission what it 
should look at as part of their investigation.  

شرایط مرجع: شرایط مرجع به کمیسیون سلطنتی معلولیت می گوید که چه چیزی را باید 
بعنوان بخشی از تحقیقات، بررسی نمایند.  

Transcript A transcript is a record of what is said during a public hearing, private 
session or community forum. The Disability Royal Commission will put 
the transcript of each day of a public hearing on their website as soon as 
possible. The Disability Royal Commission will not make the transcripts 
of private sessions and community forums public.

رونوشت: رونوشت سوابقی است که در طی جلسه استماع عمومی، جلسات خصوصی 
یا انجمن اجتماعات ضبط می گردد.  کمیسیون سلطنتی معلولیت متن استماع عمومی 
هر روز را در اسرع وقت در ویب سایت شان قرار می دهد. کمیسیون سلطنتی معلولیت 

متن جلسات خصوصی و انجمن های عمومی را منتشر نمیکنند.

U
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V Violence and Abuse Violence is when someone hurts your body. Abuse is when someone 
treats you badly.  Some examples of violence and abuse are:

- physical harm
- sexual harm
- being forcibly separated from others 
- restrictive practices-like being held down or sedated
- being forced to undergo treatments or take medications 
- being made fun of or threatened 
- stealing or mismanaging your money
- taking away your privacy and disrespecting you 
- limiting your visitors or activities

خشونت و سو استفاده: خشونت زمانی است که شخصی به بدن شما صدمه وارد می 
کند. سوء استفاده زمانی است که شخصی با شما رفتار بدی داشته باشد.  چند نمونه از 

خشونت و سوء استفاده عبارتند از:
صدمه جسمی -
صدمه جنسی  -
جدا کردن به زور از دیگران   -
اعمال محدود کننده مانند روی زمین نگه داشتن یا آرام کردن با ادویه -
اجبار به تحمل تداوی یا خوردن ادویه   -
مورد تهدید یا تمسخر قرار گرفتن   -
سوء استفاده  یا سرقت پول شما -
نقض حریم خصوصی و توهین به شما   -
محدود نمودن مالقات کننده گان و فعالیت های شما  -

W Witness A witness is someone who speaks at a public hearing at a Royal 
Commission. They may be a person with a disability, a carer, or a family 
member sharing their personal experience. A witness can also be a 
professional who is asked to provide evidence and answer questions 
like a doctor, politician, or CEO. 

شاهد: شاهد شخصی است که در جلسه استماع عمومی در کمیسیون سلطنتی شهادت 
دهد. آنان ممکن است افرادی دارای معلولیت، مواظبت کننده گان یا یکی از اعضای 

خانواده باشند که تجربه شخصی خود را به اشتراک می گذارند. شاهد همچنین می تواند یک 
شخص حرفه ای مانند یک داکتر، سیاستمدار یا مدیر عامل باشد که از او خواسته می شود 

اسناد ارائه دهد و به سواالت پاسخ گوید . 
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Compelling a witness Compelling a witness is when the Disability Royal Commission requires 
a person to speak at a public hearing and give evidence. It is a criminal 
offence not to attend a hearing after you have been compelled to do 
so by a Royal Commission. The Disability Royal Commission has said it 
will not force people with a disability, their carers or family members to 
speak at a public hearing.

اقرار شاهد: اقرار یک شاهد زمانی روی می دهد که کمیسیون سلطنتی معلولیت، 
شخص را ملزم به ادای شهادت یا ارائه مدارک و شواهد می نماید.  عدم حضور در جلسات 

استماع پس از الزام به حضور  توسط کمیسیون سلطنتی، جرم کیفری تلقی می گردد. 
کمیسیون سلطنتی معلولیت چنین میگوید که افراد دارای معلولیت، مواظبت کننده گان 

یا اعضای خانواده آنها را مجبور به صحبت در جلسه استماع عمومی نخواهد نمود. 

Witness Statement A witness statement is a formal document outlining events or issues 
relevant to your story. You are usually asked to prepare a witness 
statement if you are a witness at a public hearing. You can ask a lawyer 
to help you prepare a witness statement.   If you are asked to be a 
witness you should get independent legal advice. You can get legal 
advice through the Legal Financial Assistance Scheme. Your Story 
Disability Legal Support can connect you with a lawyer.  

اظهارنامه شاهد: اظهارنامه شاهد یک سند رسمی است که وقایع یا موضوعات مرتبط 
با قصه شما را بیان می کند. اگر در جلسه استماع عمومی به حیث شاهد حضور یابید، 

معمواًل از شما خواسته می شود که یک "اظهارنامه شاهد" را تنظیم کنند. شما می توانید 
از یک وکیل بخواهید تا در تنظیم اظهارنامه شاهد به شما کمک کند.   اگر از شما در خواست 
گردید تا به حیث شاهد حاضر شوید می بایست از مشوره حقوقی مستقل استفاده کنید. از 

طریق طرح کمک مالی حقوقی می توانید مشوره حقوقی دریافت کنید. "حمایت حقوقی 
از موضوع مربوط به معلولیت شما" می تواند ارتباط شما را به یک وکیل برقرار کند .  

X

Y Your Story Disability Legal 
Support

Refer to the definition for National Legal Advisory Service "حمایت حقوقی از موضوع مربوط به معلولیت شما": به تعریف خدمات مشاوره 
حقوقی ملی مراجعه کنید

Z
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پیوندهای دیگر 
پیوندهای زبان فنی معلولین آسترالیا:

DRC مرجع زبان فنی
اصطالحات تعلیمی
اصطالحات مسکن

اصطالحات صحت و تداوی

برای کسب تمامی معلومات در مورد کمیسیون سلطنتی معلولیت به زبان های دیگر، به www.neda.org.au مراجعه کنید


