
 بيان NEDA حول 
 اللجنة الملكية المعنية 

عاقة بشؤون الإ
عاقة القضايا التي يواجهها الأشخاص  أفضل وسيلة لكي تفهم اللجنة الملكية المعنية بشؤون الإ

عاقة من خلفيات المهاجرين والالجئين وأسرهم، هي أن تستمع إليهم هم.  ذوي الإ

 إنها فرصة ل تتكرر لسرد قصتك.
لنبني مستقبل أفضل

عاقة  NEDA هي منظمة وطنية لذوي الإ

نسان وتحميها  )DPO( تشجع حقوق الإ

عاقة من خلفيات  وتدعمها للأشخاص ذوي الإ

المهاجرين واللجئين.  

عاقة من  تدرك NEDA أن الأشخاص ذوي الإ

خلفيات المهاجرين أو اللجئين خبراء في 

حياتهم. نحن الأفضل في تعليم الممارسات 

الجيدة والمساعدة على تطوير سياسات 

وخدمات ونظم أفضل تتسم بالشمولية 

والملئمة الثقافية وتستجيب للحتياجات 

عاقة.  المتنوعة لجميع الأشخاص ذوي الإ

نسانية وكرامتنا  نريد مجتمعاً يحترم حقوقنا الإ

بغض النظر عن من نحن، وماذا نفعل، 

ومن أين أتينا، وما نؤمن به، و/أو اللغة التي 

نتحدثها.   

تشجعك NEDA على القيام بالتقديمات للجنة 

عاقة، بلغتك، إذا كنت  الملكية المعنية بشؤون الإ

تشعر أنها الأفضل لك. نحن نشجعك على إبلغ 

المفوضين بتجاربك غير العادلة. 

ونشجعك أيضاً على مشاركة ما ترى أنه بحاجة 

إلى التغيير أو بحاجة لأن يحدث لضمان أن 

تتمكن من عيش حياتك كما ترغب، على أساس 

متساٍو مع الآخرين.  إذا شعرت أنك قد تم 

معاملتك بشكل غير عادل بسبب من تكون أو 

فيما يتعلق بسكنك أو صحتك أو عملك أو 

دراستك أو نقلك أو احتياجات دعم إعاقتك، 

فقم بمشاركة قصتك مع اللجنة الملكية المعنية 

عاقة.   بشؤون الإ

يمكنك مشاركة تجاربك فيما يتعلق بجميع 

نواحي حياتك. ويشمل هذا على سبيل المثال 

ل الحصر:  

< بيتك وأسرتك

عاقة الخاص بك   <  مقدم خدمة الإ
عاقة أو مؤسسة الإ

 <  مدرستك أو TAFE أو الجامعة أو 
مقدم التعليم

<  الحكومات المحلية أو حكومات الوليات 
أو الحكومة الوطنية وبرامجها أو خدماتها

 <  طبيبك أو المستشفى الخاص بك أو 

الخدمات الصحية الأخرى

 <  الخروج والتحرك، على سبيل المثال في 

المواصلت العامة أو المطاعم أو مراكز 

التسوق وفي المتنزهات.

 ترغب اللجنة الملكية 
عاقة في   المعنية بشؤون الإ

سماع قصتك.

إذا كنت بحاجة للمساعدة في سرد 

قصتك، اتصل بـ NEDA وسنقوم 

بتوصيلك بشخص في منطقتك 

المحلية يمكنه تقديم الدعم.   

02 6262 6867

ppo@neda.org.au
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