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Engellilikten Sorumlu Kraliyet Komisyonu nedir? 
 

 

• Bu belge, Engellilikten Sorumlu Kraliyet 

Komisyonu ile ilgili bir bilgilendirme belgesidir. 

 

• Kraliyet Komisyonu kurmak, Avustralya 

Hükümeti'nin önemli bir konuyu incelemesinin resmi 

bir yoludur. 

 

• Engellilikten Sorumlu Kraliyet Komisyonu: 

- Engeli olan ve 

- Avustralya'da yaşayan bireylerin görüşlerini almak 

istiyor 

 

• 2022, Engellilikten Sorumlu Kraliyet Komisyonu'nun 

son yılıdır. Hikâyenizi anlatabileceğiniz son yıl bu. 

 

• Engellilik Kraliyet Komisyonu: 

- Engelli kişilerin karşılaştığı sorunları 

- Bu sorunların nasıl çözülebileceğini 

- Engelli kişilerin nasıl korunabileceğini  

- Engeli olan herkes için nasıl daha kapsayıcı 

olunacağını öğrenmeye çalışmaktadır 
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İlgili kurumlar 
 

 

 

• Bu bilgilendirme belgesinde adı geçen gruplar: 

 

• The National Ethnic Disability Alliance (Ulusal 

Etnik Engellilik Birliği) 

- Bu gruba kısaca NEDA deriz. 

 

• People with Disability Australia (Engelli 

Bireyler Avustralya) 

- Bu gruba kısaca PWDA deriz. 

 

• The Federation of Ethnic Communities’ Councils 

of Australia (Avustralya'nın Etnik Topluluk 

Meclisleri Federasyonu) 

- Bu gruba kısaca FECCA deriz. 

 

 
 

 

• Bu gruplar, engeli olan: 

- Göçmenler 

- Sığınmacılar 

- Mültecileri içerir 
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Engelli Kişilerden Hikâyeler 
 

 
 

• Engeli olan kişilerden karşılaştıkları sorunları 

dinledik. 

 

• Herkesin hikâyesi farklıdır. Kişilerin deneyimlerini 

farklılaştıran bazı unsurlar şöyledir: 

- Dil 

- Din 

- Kültür 

- Avustralya'ya nasıl geldikleri  

- Vizelerinin ne olduğu 

- Engelleri 

 

 

• Bizimle paylaşılan bazı sorunlar şunlardır: 

 

• Engellilere Destek Ödemesini ve diğer hükümet 

yardımlarını alamıyorlar. 
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• İstismar ediliyorlar ve şiddete uğruyorlar. Bu gibi 

olaylar, evlerinde ve hizmet aldıkları yerlerde 

meydana geliyor. 

 
 

 

• Kalıcı vize alamıyorlar.  

• Vizelerinin türü nedeniyle hükümetten yardım 

alamıyorlar. 

 

• Ulusal Engellilik Sigortası Planı'ndan (NDIS) 

destek alamıyorlar. 

• NDIS ile ilgili, anlaşılır bilgiler alamıyorlar. 

 

 

• Kendi başlarına karar veremiyorlar ve tercih 

yapamıyorlar. Örneğin: 

- Nerede yaşayacaklarına ve 

- Kiminle yaşayacaklarına karar veremiyorlar. 

 

 

• Göç nedeniyle alıkonduklarında engelli olmuşlar. 

• Engelli insanlar, göç yüzünden alıkondukları 

zaman korkunç deneyimler yaşadılar. 
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• Sağlık hizmetlerini nasıl kullanacaklarını 

anlayamıyorlar. 

• Sağlık sisteminde kötü deneyimler yaşamışlar. 

• Şikâyette bulunmak için haklarını bilmiyorlar. 

 

Hikâyenizi Nasıl Paylaşırsınız  

 

 
 

• Engeli olan bir: 

- Göçmen 

- Sığınmacı 

- Mülteci iseniz  

 

 

• Ve şiddet, istismar ya da ihmal hikâyenizi 

paylaşmak isterseniz, Engellilikten Sorumlu 

Kraliyet Komisyonu sizi dinlemek ister. 

 

• PWDA'yı 1800 843 929 numaralı telefondan 

arayabilirsiniz 

- Onlar, Engellilikten Sorumlu Kraliyet 

Komisyonu ile hikâyenizi paylaşmanıza 

yardımcı olurlar. 

- İsterseniz, dilinizi konuşan bir tercüman 

yardımıyla konuşmak isteyebilirsiniz. 
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• Diğer dillerde bilgilendirme belgesi ve video gibi 

daha fazla bilgiye ulaşmak için NEDA'nın 

internet sitesine gidebilirsiniz: 

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

commission-information 

 

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

