
Ủy ban Điều tra Tối cao về Người khuyết tật thu thập thông tin từ việc nghiên cứu, các 
phiên xử công khai, những trải nghiệm cá nhân mà mọi người cho chúng tôi biết và các bản 
đệ trình, các buổi gặp riêng và các diễn đàn khác.   

Các đệ trình: khi quý vị có thể kể câu chuyện của mình một 
cách riêng tư bằng cách trả lời một bộ các câu hỏi qua biểu 
mẫu trực tuyến, trên điện thoại, bằng văn bản hoặc đoạn 
thu âm/video. Có sẵn tờ thông tin riêng về việc đệ trình.  

Phiên xử Công khai: khi các cá nhân có cơ hội kể câu 
chuyện của mình và được công nhận về mặt pháp lý, và các 
tổ chức được yêu cầu cung cấp quan điểm của họ về một 
vụ việc quan trọng.  

Công việc của Ủy ban Điều tra Tối cao sẽ kết thúc khi họ 
nộp báo cáo chính thức cho Chính phủ. Báo cáo này sẽ cho 
biết những gì họ đã nghe được từ người khuyết tật và cộng 
đồng và đưa ra các khuyến nghị về những cải thiện cho xã 
hội và các hệ thống chăm sóc. 

 

ỦY BAN ĐIỀU TRA TỐI 
CAO VỀ NGƯỜI KHUYẾT 
TẬT LÀM GÌ?

Có thể gửi các đệ trình của những người bênh vực, nhân viên hỗ trợ, gia đình và bạn bè:   

Bằng văn bản thông qua biểu mẫu trực  
tuyến của chúng tôi  LINK/  

Bằng cách gửi email LINK/  

Bằng cách gọi điện thoại  1800 517 199   

Bằng cách thâu âm/hình   
trải nghiệm của quý vị và gửi cho chúng tôi bản đệ trình 
bằng đoạn thu âm hoặc video đến GPO Box 1422, 
Brisbane QLD 4001.  

Muốn biết tất cả thông tin về Ủy ban Điều tra Tối cao về Người khuyết tật bằng các ngôn ngữ khác, hãy truy 
cập  www.neda.org.au  
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