
TUYÊN BỐ CỦA NEDA VỀ 
ỦY BAN ĐIỀU TRA TỐI CAO 
VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT   

Cách tốt nhất để Ủy ban Điều tra Tối cao về Người khuyết tật hiểu các vấn đề mà 
người khuyết tật gốc di cư và người tị nạn, và gia đình của họ phải đương đầu, là 
nghe từ chính bản thân họ. 

Đây là cơ hội một lần trong đời 
để kể câu chuyện của quý vị. Hãy 
xây dựng tương lai tốt hơn   

NEDA là Tổ chức Người khuyết tật 
Toàn quốc (DPO, Disabled People's 
Organisation) thúc đẩy, bảo vệ và phát 
huy nhân quyền của người khuyết tật gốc 
di cư và người tị nạn.  

NEDA biết rằng người khuyết tật gốc di 
cư hoặc người tị nạn là những chuyên 
gia trong chính cuộc sống của họ.  
Chúng tôi là người tuyệt nhất để thông 
báo phương cách tốt và giúp phát triển 
các chính sách, dịch vụ và hệ thống tốt 
hơn, toàn diện, phù hợp về văn hóa và 
đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả 
những người khuyết tật.   

Chúng tôi mong muốn một xã hội mà 
mọi người tôn trọng nhân quyền và nhân 
phẩm của chúng tôi cho dù chúng tôi là 
ai, chúng tôi làm gì, chúng tôi đến từ đâu, 
chúng tôi tin vào điều gì, và/hoặc ngôn 
ngữ chúng tôi nói.     

NEDA khuyến khích quý vị gửi những đệ 
trình, bằng ngôn ngữ của mình, lên Ủy ban 
Điều tra Tối cao về Người khuyết tật, nếu quý 
vị cảm thấy điều đó là tốt nhất cho quý vị.  
Chúng tôi khuyến khích quý vị nói với các ủy 
viên về trải nghiệm bất công của quý vị. 

Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị chia 
sẻ những gì quý vị nghĩ cần thay đổi hoặc 
những gì xảy ra để đảm bảo quý vị có thể 
sống cuộc sống như mong muốn, trên cơ sở 
bình đẳng với người khác. Nếu quý vị cảm 
thấy rằng mình đã bị đối xử bất công vì chính 
bản thân quý vị, hoặc liên quan đến nhà ở, 
sức khỏe, việc làm, giáo dục, giao thông hoặc 
hỗ trợ khuyết tật của quý vị, thì hãy chia sẻ 
câu chuyện của mình với Ủy ban Điều tra Tối 
cao về Người khuyết tật.    

Quý vị có thể chia sẻ trải nghiệm của 
quý vị liên quan đến tất cả các khía 
cạnh của cuộc sống của mình. Điều này 
bao gồm nhưng không giới hạn: 

>  nhà và gia đình của quý vị  

>   nhà cung cấp dịch vụ khuyết tật, hoặc tổ 
chức khuyết tật của quý vị  

>   trường học, TAFE hoặc trường đại học, 
hoặc nhà cung cấp giáo dục của quý vị  

>   chính quyền địa phương, tiểu bang 
hoặc quốc gia và các chương trình 
hoặc dịch vụ của họ  

>   bác sĩ của quý vị, bệnh viện hoặc các 
dịch vụ y tế khác  

>   đi ra ngoài, ví dụ như trên phương 
tiện giao thông công cộng, trong nhà 
hàng hoặc trung tâm mua sắm và 
trong công viên.  

Ủy ban Điều tra Tối cao về 
Người khuyết tật muốn 
nghe câu chuyện của quý vị.  

Nếu cần trợ giúp để kể câu 
chuyện của mình, quý vị hãy liên 
lạc với NEDA và chúng tôi sẽ kết 
nối quý vị với người có thể hỗ trợ 
trong khu vực nơi quý vị cư ngụ.   
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HAVE YOUR  SAY  
in the Disability Royal Commission
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