
GÖRÜŞLERİNİZİ NASIL 
GÖNDERİRSİNİZ

Engellilikten Sorumlu Kraliyet Komisyonu, engelli bireylerin zarar görmesini ve 
haksız muameleye uğramasını engellemenin yollarını araştırmaktadır. Ayrıca, 
durumun nasıl iyileştirilebileceğiyle ilgili düşüncelerinizi de bilmek istemektedir. 

Engellilikten Sorumlu Kraliyet 
Komisyonu, engelli bireylerden 
aşağıdaki konularda yaşadıklarını 
öğrenmek istemektedir:

ŞIDDET – birinin size zarar vermesi.

İHMAL – birinin sizinle 
ilgilenmemesi.

İSTISMAR – birinin sizi aşağılaması 
veya sizden yarar sağlamaya 
çalışması.

SÖMÜRÜ – birinin sizi işyerinde para 
vermeden çalıştırması veya kişi olarak 
size değer vermemesi.

Komisyon, savunmanların, destek 
çalışanlarının, ailelerin ve arkadaşların 
görüşlerini beklemektedir. 

Sözlü ve yazılı çevirmenlerin ücretini 
Engellilikten Sorumlu Kraliyet Komisyonu 
ödeyecektir.

Numaralı telefonu arayarak  
1800 517 199  
(Pazartesiden cumaya, ulusal tatiller  
dışında, saatiyle sabah 9 ile akşam  
5 arasında)

Deneyimlerinizi kaydedip 
ses veya görüntü dosyası olarak 
gönderebilirsiniz. 
Dosya veya dosyalarınızı, gönderi formunun 
içerisindeki "Dosya Ekle" düğmesine tıklayarak 
yükleyebilirsiniz. Toplamda 4GB boyutunda 
en fazla 10 dosya gönderilebilir. Ses veya 
görüntü dosyalarınız 4GB'yi geçerse, kaydı 
e-posta ile gönderin veya USB çubuğuna 
(flaş belleğe) kaydedip bize gönderin 
(dosya başına en fazla 20GB olabilir). Ya da 
kaydınızı YouTube'a yükleyip bize bağlantısını 
gönderebilirsiniz.

Dosyalarınızı gönderirken yardıma 
ihtiyaç duyarsanız lütfen  
1800 517 199 numaralı 
telefondan veya DRCEnquiries@
royalcommission.gov.au 
adresine e-posta atarak Kraliyet 
Komisyonu'na ulaşın.

Engellilikten Sorumlu Kraliyet 
Komisyonu ile ilgili diğer  
dillerde bilgi almak için  
www.neda.org.au adresini 
ziyaret edin.

İsminizi  
vermek  
zorunda 
değilsiniz.

Görüşlerinizi göndermeniz için farklı 
seçenekler vardır:

Yazılı olarak çevrim içi formu  
doldurarak https://shareyourstory 
submission.disability.royalcommission.
gov.au/ adresine göndererek veya GPO 
Box 1422, Brisbane QLD 4001 adresine 
mektup göndererek

Adresine e-posta göndererek
DRCenquiries@royalcommission.gov.au 

Kendi dilinizde  
konuşabilir veya 
yazabilirsiniz.
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HAVE YOUR  SAY  
in the Disability Royal Commission
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