HAVE YOUR SAY
in the Disability Royal Commission

BẠO HÀNH, NGƯỢC
ĐÃI, BỎ BÊ VÀ BÓC
LỘT LÀ GÌ?
Ủy ban Điều tra Tối cao muốn nghe từ người khuyết tật đã trải qua nạn bạo hành,
ngược đãi, bỏ bê và bóc lột.

Chúng tôi cần Ủy ban Điều tra Tối cao về Người khuyết tật vì chúng tôi biết rằng người khuyết
tật gốc di cư và người tị nạn đôi khi gặp phải:

BẠO HÀNH

NGƯỢC ĐÃI

BỎ BÊ

BÓC LỘT

Khi một ai đó làm tổn
thương thân thể quý vị. Ví
dụ: nếu ai đó xô đẩy quý
vị, tóm lấy quý vị, hoặc
đánh quý vị.

Khi ai đó đối xử tệ với quý
vị. Ví dụ: nếu ai đó chửi
quý vị, la hét hoặc hăm
dọa quý vị và khiến quý vị
cảm thấy bản thân mình
tồi tệ, hoặc chạm vào cơ
thể theo cách quý vị không
muốn bị chạm vào.

Khi ai đó không giúp quý
vị theo cách họ có nhiệm
vụ phải giúp quý vị. Ví
dụ, nếu quý vị bị từ chối
về thức ăn, quần áo hoặc
thuốc men; nếu quý vị
không được phép gặp bạn
bè hoặc thân nhân của
mìnhị; nếu quý vị bị để
một mình hoặc không giúp
tắm rửa hoặc đi vệ sinh.

Khi một người nào đó lợi
dụng quý vị. Ví dụ: khi ai
đó lấy tiền của quý vị hoặc
khoản tiền Centrelink trả
cho quý vị mà không có sự
đồng ý hoặc nhận biết của
quý vị, hoặc khi ai đó lợi
dụng quý vị.

Có thể gửi các đệ trình của những người bênh vực, nhân viên hỗ trợ, gia đình và bạn bè:
Bằng văn bản thông qua biểu mẫu trực tuyến của
chúng tôi LINK/
Bằng cách gửi email LINK/

Bằng cách thâu âm/hình
trải nghiệm của quý vị và gửi cho chúng tôi bản đệ trình
bằng đoạn thu âm hoặc video đến GPO Box 1422,
Brisbane QLD 4001.

Bằng cách gọi điện thoại 1800 517 199
Muốn biết tất cả thông tin về Ủy ban Điều tra Tối cao về Người khuyết tật bằng các ngôn ngữ khác, hãy truy
cập www.neda.org.au
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