
کمیسیون سلطنتی معلولین 
چیست؟

کمیسیون سلطنتی معلولین فرصتی را برای اشخاص دارای 
معلولیت، اعضای فامیل یا مراقبت کننده ها فراهم مینماید تا اگر 

قصه های از تجربه های منفی داشته باشند را شریک نمایند. 

اداره Kin می تواند قصه ای شما 
را به شکل مصون شریک نماید

کمیسیون سلطنتی درک میکند که حاضر شدن بخاطر شریک 
ساختن تجربه تان یک قدم بزرگ است و اطمینان حاصل نموده 
است که کمک قابل دسترس است. اداره Kin از طریق خدمات 

مدافعه میتواند شما را کمک نماید تا قصه تان را به شکل مصون 
شریک نمایید.

یک کارمند مدافع حقوق از اداره 
Kin شما را کمک مینماید

 ←   تا بدانید که چگونه قصه تان را به کمیسیون سلطنتی 
معلولین بگوئید

 ←   تا حمایت های را که بتواند شما را دربرقراری ارتباط 
کمک کند، پیدا نمایید بطور مثال داشتن یک ترجمان 

به عنوان مدافعین حقوق، ما از حقوق شما حفاظت 
خواهیم نمود و اطمینان حاصل خواهیم کرد تا شما 

معلومات درست داشته باشید. مدافعین حقوق 
برای شما تصمیم نمیگیرند یا به شما نمی گویند 

که چه کار انجام بدهید.



 آیا فردی با شما 
 یا کسی را که 

شما میشناسید، 
رویه بد نموده 

است؟
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  کمیسیون سلطنتی معلولین فرصتی 
را برای اشخاص دارای معلولیت، اعضای 

فامیل یا مراقبت کننده ها فراهم مینماید 
 تا اگر قصه های از تجربه های 

 منفی داشته باشند را 
شریک نمایند. 

لطفًا با ما تماس بگیرید
خدمات مدافعه حقوقی اداره Kin رایگان است برای همکاری 

با اداره Kin در قسمت شریک ساختن قصه تان با کمیسیون 
سلطنتی معلولین یا برای آموزش بیشتر زنگ بزنید

زنگ رایگان: 921 659 1800

گفتن قصه تان در بوجود آوردن 
یک تغیر کمک مینماید. 

قصه ای شما کمیسیون را در قسمت دریافت راه های بهتر ساختن 
جامعه ما برای افراد دارای معلولیت کمک خواهد نمود و شما با 

شریک ساختن قصه تان در آوردن این تغیر میتوانید سهیم باشید.


