
نمایندگی سلطنتی 
ناتوانی چیست؟

در استرالیا، نمایندگی های سلطنتی باالترین حالت تحقیق درباره موضوعات مهم عمومی هستند. تحقیقات و گزارش 

های اخیر نشان داده است که احتمال تجربه خشونت، بدرفتاری، بی توجهی و بهره کشی از افراد ناتوان بیشتر از افراد 

توانا میباشد. اطالعاتی که ما از نمایندگی سلطنتی کسب میکنیم به ما کمک میکند تا به اطالع دولت های استرالیا ، 

نهادها و جامعه گسترده تر برسانیم که چگونه میتوانند در آینده از تجربه خشونت، بدرفتاری، بی توجهی و مورد بهره 

کشی قرارگرفتن افراد ناتوان جلوگیری کرده و از آنها بهتر محافظت نمایند.  

نمایندگی سلطنتی ناتوانی به موارد ذیل نظارت میکند:

•   جلوگیری و محافظت بهتر از افراد ناتوان در مواجهه با 
خشونت، بدرفتاری، بی توجهی، و مورد بهره کشی قرار 

گرفتن   

•   دستیابی به بهترین روش در گزارش و تحقیق و پاسخ به 
خشونت، بدرفتاری، بی توجهی، و مورد بهره کشی قرار 

گرفتن 

•  ترویج جامعه فراگیرتری که از استقالل افراد ناتوان و حق 
آنها برای زندگی بدون خشونت، بدرفتاری، بی توجهی، و 

مورد بهره کشی قرار گرفتن حمایت کند.  این تحقیق انواع و 
اقسام خشونت، بدرفتاری، بی توجهی، و مورد بهره کشی 
قرار گرفتن افراد ناتوان را در مکانها و موقعیتهای مختلف 

پوشش خواهد داد.

نمایندگی سلطنتی ناتوانی مستقل از دولت است. این بدان 
معناست که افراد ناتوان و خانواده ها، دوستان، و پشتیبانان 

آنها و صنعت می توانند نمایندگی سلطنتی را از خشونت، 
بدرفتاری، بی توجهی، و مورد بهره کشی قرار گرفتن مطلع 

سازند. 

NEDA مهاجران و پناهندگان ناتوان و همینطور اعضای 
خانواده و پشتیبانان را بشدت ترغیب می کند تا داستانهای 

مربوط به رفتار ناعادالنه با خود را بیان کنند.  

نمایندگی سلطنتی ناتوانی می خواهد از تجربیات مردم در 
مورد آسیب و رفتار ناعادالنه مطلع شود:

•   در مدارس، در سیستم دادگستری یا بازداشت مهاجرتی
•   در یک خانه گروهی یا در یک محل کار 

•   در خانه خودتان

نمایندگی سلطنتی ناتوانی می خواهد 
بشنود که چه کارهایی برای شما به 

درستی انجام شده است، و اینکه  فکر 
می کنید چه چیزهایی میتوانند زندگی 

افراد ناتوان را بهبود بخشند.   
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