
CÁCH ĐỆ TRÌNH NHƯ 
THẾ NÀO

Ủy ban Điều tra Tối cao về Người khuyết tật điều tra theo những cách chúng tôi 
có thể tránh cho người khuyết tật gặp phải tổn hại và bị đối xử bất công.   Họ cũng 
muốn biết những điều quý vị tin tưởng sẽ làm mọi thứ tốt hơn cho chúng tôi.   

Ủy ban Điều tra Tối cao về Người 
khuyết tật muốn nghe về trải nghiệm 
của quý vị, là người khuyết tật, liên 
quan đến:  

BẠO HÀNH - khi có người gây hại  
và làm quý vị bị tổn thương.  

BỎ BÊ – khi một người nào đó 
ngừng chăm sóc quý vị.

NGƯỢC ĐÃI - khi ai đó chê bai  
hoặc lợi dụng quý vị một cách đáng 
trách.  

BÓC LỘT - khi ai đó tuyển dụng quý 
vị mà không trả lương tại nơi làm việc 
hoặc quý vị không được coi trọng như 
một con người.  

Ủy ban mong nhận được những đệ 
trình của  người bênh vực, nhân viên 
hỗ trợ, gia đình, và bạn bè.   

Ủy ban Điều tra Tối cao về Người khuyết 
tật sẽ chi trả cho thông dịch viên hoặc 
phiên dịch viên.  

Bằng cách gọi số 1800 517 199  
(9g sáng - 5g chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ 
các ngày lễ toàn quốc)  

Bằng cách ghi lại trải nghiệm của 
quý vị và gửi bản đệ trình thu âm 
hoặc quay video.   

Tải lên (các) tài liệu của quý vị bằng cách nhấp 
vào nút "Đính kèm Tập tin" trong biểu mẫu 
đệ trình.    Có thể tải lên tối đa 10 tập tin tổng 
cộng đến 4GB.   Nếu các tập tin ghi âm hoặc 
video vượt quá 4GB, quý vị hãy gửi email hoặc 
lưu bản ghi trong thanh USB và gửi cho chúng 
tôi - mỗi tập tin tối đa 20 GB.  Ngoài ra, quý vị 
có thể tải bản ghi lên youtube và gửi cho chúng 
tôi đường liên kết.  

Nếu quý vị muốn được hỗ trợ tải lên 
các tập tin của mình, vui lòng liên 
lạc với Ủy ban Điều tra Tối cao số 
1800 517 199 hoặc gửi email đến 
DRCEnquiries@royalcommission.
gov.au.

Muốn biết tất cả thông tin 
của Ủy ban Điều tra Tối cao về 
Người khuyết tật bằng các ngôn 
ngữ khác, vui lòng truy cập 
www.neda.org.au.  

Quý vị không 
cần phải dùng 
tên của mình.  

Có nhiều cách khác nhau để quý vị gửi 
đệ trình:  

Bằng văn bản thông qua biểu 
mẫu trực tuyến tại https://
shareyourstorysubmission.disability.
royalcommission.gov.au/ hoặc gửi thư 
đến GPO Box 1422, Brisbane QLD 4001  

Bằng cách gửi email đến 
DRCenquiries@royalcommission.gov.au

Quý vị có thể nói hoặc  
viết bằng ngôn ngữ  
quý vị thông thạo.  

How to Make a Submission Vietnamese | Tiếng Việt

Bản quyền © NEDA 2020 ĐT:+612 62626867   GỬI THƯ: PO Box 971, Civic Square, ACT, Australia 2608   Trang mạng:www.neda.org.au   Email: ppo@neda.org.
au Liên minh Người khuyết tật Sắc tộc Toàn quốc được Bộ Dịch vụ Xã hội (DSS) tài trợ.

HAVE YOUR  SAY  
in the Disability Royal Commission
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