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 من الهيئة الملكية لإلعاقة  2022النشرة اإلعالنية 

  | Arabic العربية

 ما هي الهيئة الملكية لإلعاقة؟
 

 

 

 الهيئة الملكية لإلعاقة.هذه ورقة وقائع حول  •

  

هي طريقة رسمية للحكومة األسترالية   الهيئة الملكية •

 للنظر في قضية مهمة. 

 

 

 تود الهيئة الملكية لإلعاقة أن تسمع من:  •

 األشخاص ذوي اإلعاقة  -

 الذين يعيشون في أستراليا  -

 

 

هي السنة األخيرة للهيئة الملكية لإلعاقة. هذه  2022سنة  •

 هي السنة األخيرة لتروي قصتك. 

 

 الملكية لإلعاقة معرفة: تحاول الهيئة  •

 المشاكل التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة -

 كيفية حل المشاكل -

 كيفية حماية األشخاص ذوي اإلعاقة   -

كيفية التحول نحو شمولية أكبر لجميع األشخاص ذوي  -

 اإلعاقة 
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 المؤسسات المشاركة 

 

 

 

 هذه هي المجموعات المشاركة في ورقة الوقائع هذه. •

 

 

 التحالف الوطني لإلعاقة اإلثنية  •

 )National Ethnic Disability Alliance ( 

 . NEDAعند الحديث عن هذه المجموعة نستخدم  -

 

 

   األشخاص ذوو اإلعاقة في أستراليا  •

)People with Disability Australia ( 

 . PWDAعند الحديث عن هذه المجموعة نستخدم  -

 

 

  اتحاد مجالس المجتمعات اإلثنية في أستراليا  •

)Federation of Ethnic Communities' Councils of 
Australia ( 

 . FECCAعند الحديث عن هذه المجموعة نستخدم  -

 

 هذه المجموعات هم أشخاص ذوو إعاقة وهم:  •

 مهاجرون  -

 الجئون -

 طالبو لجوء  -
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 قصص من ذوي االحتياجات الخاصة 

 

 

سمعنا قصصاً من أشخاص حول المشاكل التي لقد  •

 يواجهونها كأشخاص ذوي إعاقة. 

 

قصص الناس كلها مختلفة. بعض األمور التي يمكن أن  •

 تغير من تجربة شخص ما: 

 اللغة  -

 الدين  -

 الثقافة  -

 كيفية وصولهم إىل أستراليا   -

 التي لديهم  )الفيزة(نوع التأشيرة  -

 اإلعاقة  -

 

 أخبرنا بها الناس: هذه بعض المشاكل التي  •

 

عدم قدرتهم عىل الحصول عىل معاش دعم اإلعاقة  •

 والمدفوعات الحكومية األخرى. 

 

تعرضهم لإلساءة ومعاناتهم من العنف. يحدث ذ لك في   •

 منازلهم وفي الخدمات التي يستخدمونها.
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 عدم قدرتهم عىل الحصول عىل تأشيرات دائمة.  •

عدم قدرتهم عىل الحصول عىل المساعدة الحكومية  •

 بسبب نوع التأشيرات التي لديهم. 

 

الخطة الوطنية  ال يمكنهم الحصول عىل دعم من •

 . )NDIS(للتأمين ضد اإلعاقة 

ال يمكنهم الحصول عىل معلومات يفهمونها عن خطة  •

NDIS . 

 

 

يُسمح لهم باتخاذ القرارات وتحديد الخيارات بأنفسهم، ال  •

 بما في ذلك:

 أين يريدون العيش، -

 ومع من يريدون العيش -

 

 أصبحوا معاقين عندما تم حبسهم بسبب الهجرة. •

األشخاص ذوو اإلعاقة مروا بتجارب مروعة عندما تم   •

 حبسهم بسبب الهجرة.

 

 الخدمات الصحية،عدم قدرتهم عىل فهم كيفية استخدام  •

 لديهم تجارب سيئة مع النظام الصحي.  •

 إنهم ال يعرفون حقوقهم في تقديم الشكاوى.  •
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 كيف تشارك قصتك  

 

 

 إذا كنت من األشخاص ذوي اإلعاقة، وكنت:  •

 مهاجراً  -

 الجئاً  -

 طالب لجوء   -

 

 

 
وكنت ترغب في مشاركة قصتك عن العنف أو اإلساءة  •

الملكية لإلعاقة تريد أن تسمع أو اإلهمال، فإن الهيئة 

 منك. 

 

 1800 843 929  عىل الرقم  PWDAيمكنك التواصل مع  •

سوف يساعدونك في سرد قصتك للهيئة الملكية  -

 لإلعاقة 

باللغة   مترجم فورييمكنك أيضاً طلب التحدث عبر  -

 التي تريدها.

 

لمزيد من المعلومات، بما في ذلك صحائف الوقائع  •

  NEDAالفيديو بلغات أخرى، يمكنك زيارة موقع  ومقاطع 

 عىل اإلنترنت: 

-royal-au/disability.org.neda.//www:http

information-ommissionc 

 

http://www.neda.org.au/disability-royal-commission-information
http://www.neda.org.au/disability-royal-commission-information

