
کمیسیون سلطنتی معلولیت 
چیست؟

 کمیسیون سلطنتی معلولیت برای اشخاص دارای معلولیت، 
اعضای خانواده و مراقبت کننده ها یشان فرصتی را فراهم 

مینماید تا اگر داستانی از تجربه های منفی داشته باشند آنرا در 
میان بگذارند. 

اداره Kin میتواند در همرسانی 
ایمن داستان تان به شما کمک کند

کمیسیون سلطنتی درک میکند که حاضر شدن به مطرح کردن 
داستان تان یک قدم بزرگ است و اطمینان حاصل نموده است که 

کمک قابل دسترس باشد. اداره Kin از طریق خدمات پشتیبانی 
 حقوقی میتواند به شما کمک کند تا داستان تان را به شکل ایمن 

هم رسانی کنید.

یک کارمند مدافع حقوق از اداره 
Kin به شما کمک می کند

 ←    تا بدانید چگونه داستان تان را به کمیسیون سلطنتی 
معلولین بگوئید

 ←   تا به شما دربرقراری ارتباط کمک کند، برای مثال یک 
مترجم شفاهی هماهنگ کند 

به عنوان مدافعین حقوق، ما از حقوق شما حفاظت 
خواهیم کرد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که شما 

اطالعات درست داشته باشید. مدافعین حقوق 
برای شما تصمیم نمیگیرند یا به شما نمی گویند 

که چه کاری انجام دهید.



 آیا کسی با شما 
 یا کسی که 
 میشناسید، 

 بد رفتاری 
کرد؟

Farsi | فارسی
kinadvocacy.org.au

132 Main Street
Osborne Park WA 6017

تلفن: 7455 9388 08
تماس رایگان: 921 659 1800

kinadvocacy.org.au

کمیسیون سلطنتی معلولیت برای 
 اشخاص دارای معلولیت، اعضای 

 خانواده و مراقبت کننده ها 
 یشان فرصتی را فراهم 
 مینماید تا اگر داستانی 

 از تجربه های منفی داشته 
باشند آنرا در میان بگذارند. 

لطفًا با ما تماس بگیرید
خدمات دفاع حقوقی اداره Kin رایگان است. برای همکاری با 

اداره Kin برای مطرح کردن داستان تان در کمیسیون سلطنتی 
معلولیت و یا برای کسب اطالعات بیشتربه این شماره زنگ بزنید

تلفن رایگان: 921 659 1800

گفتن داستان تان در ایجاد تغییر 
کمک می کند.

داستان شما به کمیسیون کمک می کند تا راه های بهتر شدن 
 جامعه برای افراد دارای معلولیت را بررسی کند و شما با 

مطرح کردن داستان تان در بوجود آوردن این تغییر میتوانید 
سهیم باشید.


