
نمایندگی سلطنتی ناتوانی از طریق تحقیق، شنیده های عمومی، تجربیات شخصی که افراد درباره آنها سخن 
میگویند، اظهارات، نشستهای خصوصی، و دیگر مجاری بیان نظریات، اطالعات جمع آوری می کند. 

نظرات ارسالی: شما می توانید با پاسخ دادن به مجموعه 
ای از سؤاالت از طریق پرسشنامه آنالین، از طریق تلفن، 

به صورت کتبی یا ضبط صوتی و تصویری، داستان خود را 
به صورت خصوصی بگویید. برگه حقایق جداگانه ای برای 

فرستادن نظرات در دسترس است.  

جلسات عمومی: فرصتی را در اختیار افراد قرار میدهد تا 
داستان خود را بیان داشته و آن را قانونی کنند، از سازمانها 

خواسته می شود تا در مورد مسائل مهم نظرات خود را ارائه 
دهند.

کار نمایندگی سلطنتی زمانی به پایان میرسد که گزارش نهایی 
به دولت ارائه دهند. گزارش ارائه شده بیانگر مطالبی است 
که آنها از افراد ناتوان و جامعه بدست آورده اند و توصیه 

هایی را برای پیشرفت در جامعه و سیستم های مراقبت 
ارائه می دهد. 

نمایندگی سلطنتی 
ناتوانی چکار میکند؟

نظرات وکالی مدافع، مددکاران، خانواده و دوستان از راههای ذیل قابل ارسال است: 

LINK/ بصورت نوشته: از طریق فرم آنالین ما

LINK/ با ارسال ایمیل به

با تلفن به شماره: 199 517 1800 

 از طریق ضبط صدا  
 تجربیات خود را بصورت صوتی یا تصویری به آدرس

GPO Box 1422, Brisbane QLD 4001, بفرستید.

برای اطالعات بیشتر در مورد نمایندگی سلطنتی ناتوانی به زبان های دیگر، از سایت www.neda.org.au دیدن نمایید.
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