
NEDA'NIN ENGELLİLİKTEN 
SORUMLU KRALİYET 
KOMİSYONU HAKKINDA  
BEYANI

Engellilikten Sorumlu Kraliyet Komisyonu'nun, göçmen ve sığınmacı olarak gelen 
engelli bireylerin ve ailelerinin karşılaştığı meseleleri anlamalarının en iyi yolu, 
yaşananları birinci ağızdan duymalarıdır. 

Yaşadıklarınızı anlatmanız için 
tanınan bu fırsat, hayatta bir 
defa karşınıza çıkar. Hep birlikte 
daha iyi bir gelecek kuralım

NEDA, ülkeye göçmen ve sığınmacı 
olarak gelen engelli bireylerin insan 
haklarını teşvik eden, koruyan ve 
ilerleten ulusal Engelli Bireyler 
Örgütü'dür (DPO).  

NEDA, göçmen veya sığınmacı 
olarak gelen engelli bireylerin kendi 
hayatlarını herkesten daha iyi 
bilebileceğinin farkındadır. Kapsayıcı, 
kültürel farklılıkları tanıyan ve engelli 
bireylerin farklı ihtiyaçlarına karşılık 
gelebilecek iyi uygulamaları en iyi 
belirleyebilecek, daha iyi politikalar, 
hizmetler ve sistemler geliştirilmesine 
en çok yardımcı olabilecek kişiler 
bizleriz. 

Bizler, kim olduğumuza, ne 
yaptığımıza, nereden geldiğimize, neye 
inandığımıza, hangi dili konuştuğumuza 
bakılmaksızın insan haklarını ve 
saygınlığı koruyan bir toplum istiyoruz.   

NEDA, tercih ederseniz Engellilikten 
Sorumlu Kraliyet Komisyonu'na 
görüşlerinizi doğrudan başvuru yoluyla 
kendi dilinizde iletmenizi desteklemektedir. 
Komisyon üyelerine, uğradığınız 
haksızlıkları söylemenizi istiyoruz. 

Ayrıca dilediğiniz gibi eşitlikçi bir hayat 
sürmeniz için nelerin değişmesi veya 
meydana gelmesini düşündüğünüzü 
paylaşmanızı istiyoruz.  Kim olduğunuza 
bakılarak veya yaşadığınız eve, sağlığınıza, 
işinize, eğitiminize, ulaşım aracınıza, 
engellilik ihtiyaçlarınıza ilişkin haksız 
muameleye uğradığınızı düşünüyorsanız 
yaşadıklarınızı Engellilikten Sorumlu 
Kraliyet Komisyonu ile paylaşın.  

Hayatınızın her yönüyle ilgili 
deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu 
konular aşağıdaki gibi olabilir, ancak 
bunlarla sınırlı değildir: 

> eviniz ve aileniz

>   engellilik hizmet sağlayıcınız veya 
engellilik kurumunuz

>   okulunuz, TAFE, üniversiteniz veya  
eğitim sağlayıcınız

>   yerel, eyalet veya ulusal hükümetler 
ya da bunların program veya 
hizmetleri

>   doktorunuz, hastaneniz veya diğer 
sağlık hizmetleri

>   dışarıdayken, örneğin toplu 
ulaşımda, restoranlarda, alışveriş 
merkezlerinde veya parklarda

Engellilikten Sorumlu 
Kraliyet Komisyonu 
yaşadıklarınızı dinlemek 
istiyor.

Yaşadıklarınızı anlatırken 
yardıma ihtiyacınız olursa 
lütfen NEDA'ya ulaşın. NEDA 
yakınınızda destek verebilecek 
biriyle sizi görüştürebilir.   

02 6262 6867

ppo@neda.org.au
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