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بتك معناك تجرا تشارذلما

ع ستماالعد امة. يسابتك هاتجر
سر الاعاقة والي اوص ذشخاالمن ا

سع واللمجتمع ااعم ولدمي امقدو
لملكية على فهم طبيعة للجنة اا
ملة لمعاء اسولعنف وتأثير اى ومدو
ي وص ذشخاالل استغالال وهماالاو
قة. عاالا

جعية للجنة لمرصات اختصاالتتطلب ا
دية لفرب ارلتجان نأخذ الملكية منا أا

. رعتباالفي ا

بك معنا على:ركة تجارعدنا مشاتسا

أ
إ

أ
أ

أ
إ
إ

أ

لمشكلةى اتحديد مد	 

أ	  نظمة الل ايد حولمزفهم ا
جح لمرلتي من اقات السيااو
ء سولعنف ون يحدث فيها اأ
لستغالالال وهماالاملة ولمعاا إ

ات على لتأثيرل اير فهم حوتطو	 
هم سرأعاقة والي اوص ذشخاالا
مجتمعناعم ولدمي امقدو

إ
أ

لمتعلقة مات المعلوجمع ا	 
لبحثيةمجنا اابرياتنا وبتحر

آ	  لمختلفة.ء اارالع اسما

إ لملكية ال للجنة ان اطة بأحاالء اجابر
دية لفرلقضايا اير في التقريمكن لها ا

يضات.لتعوال منح ا، وو حلهاأ

لتقدم ن الملكية أللجنة اك ارتد
. ةة كبيربتك هو خطوكة تجررلمشا

ن. مكاالر ان نجعلها سهلة قدد أنوو
ن في عم قد تكوي دنا بأرء إخباجالرا

ليه.حاجة إ

إ
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إ

إ

لستغاللاهمال والء المعاملة وسوعنف وال

ل هماالاملة ولمعاء اسولعنف ويمثل ا
مة للجنة ل مصطلحات هاستغالالاو
قة. عاالن اولمعنية بشؤلملكية اا
لمصطلحات معاني ه اتحمل هذو

لملكية.للجنة ابعينها في سياق ا

ء المعاملة سوالعنف و

 قاملة نطالمعاء اسولعنف ويغطي ا
ي ود ذافرالكيات تجاه السلومن ا

ن يشمل هو ما يمكن أقة. وعاالا
د لقيوالجنسي وء ااعتدالاء واعتدالا
و لتقييدية )بدنية أسات ارلممااو

ية لقسرجات العالاكيميائية( و
هانة الاية ولقسرت اخاللتداو
لية لماملة المعاء اسولمضايقات واو
لجسيمة ءات ااعتدالادية وقتصاالاو

س سامة على أالكراصية ولخصوعلى ا
.يدو فرمنهجي أ

إ

ً
أ

إ

إ

إ

همالالإ

طفي لعاو البدني أل اهمااليشمل او
ن مالحرو السلبي أل اهماالو اأ
ل هماالن ان يكولمتعمد. يمكن أا

و قضية منهجية ة أة كبيراحددثة وحا
قة عاالي اون شخص من ذماتشمل حر

سية للحياة مثل سااليات ارولضرمن ا
مكانية إى وولمأااب ولشرام ولطعاا
لتعليم ابس ولمالاكة ولحرال وصولوا
ج.لعالالطبية وعاية الراو

لستغاللا

م شخص ما ن يقول هو أستغالالا
ن يمكن أل شخص آخر. وستغالبا

لسليم م غير ااستخداللك ايشمل ذ
م غير استخدالو الشخص آخر أ

و عمله ل شخص آخر أصواللسليم ا
، بما و منعهاه أدراو موظيفه أتوو

لجنسي و البدني أل استغالاليشمل ا
.يدقتصاالو الي ألماو اأ

إ
إ

إ

إ
أ

أ

إ
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بتككة تجرق لمشارطر

:بتك معناك تجررشا

و بتسجيل لهاتف أو عبر ا أكتابياً	 
تيو صوفيديو أ

صة مع أحد في جلسة خا	 
ضينلمفوا
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ً بتسجيل أو  هاتفياأو  كتابياً
تفيديو أو صو

لى م بتقديم إن يقوي شخص يمكن أأ
لتقديم لملكية. يمكن عمل اللجنة اا

و لهاتف أيحك - عبر اي شكل يربأ
و من لفيديو أو اني أولكتراليد البرا

نا ني. اخبرولكترالقعنا ال موخال
جد بتك بكلماتك أنت - ال توعن تجر
كر كل شيء. يمكنك ا لم تتذذمشكلة إ

و عمل تسجيل فيديو بتك أكتابة تجر
ن  أتي. كما يمكنك أيضاو تسجيل صوأ

قع لمول ابتك من خالنا عن تجرتخبر
يد و في برلهاتف أو عبر اني أولكترالا
. يدياو برني أولكترإ

قة عاالي اوص ذشخاالنشجع ا
ن مومن يقدء وقاصدالاة وسرالاو
بهم ركة تجارعم لهم على مشالدا

لك لى بما في ذوالمعنا بلغتهم ا
لصم لغة اصليين والن السكالغات ا

جمين لمترفر الية. سنواستراللبكم ااو
لشفهيين.جمين المتراو

إ
إ

ً

إ
ً

إ
أ

أ أ

أ
أ

أ

ء، فكر لبدن لديك مشكلة في اا كاذإ
ه . هذ5لصفحة سئلة على االفي ا

دية فقط شارسئلة إد أسئلة هي مجرالا
. جابة عنها كلهاالال ينبغي عليك او

مات لمعلويجب عليك فقط تقديم ا
.كتهاراحة في مشالرلتي تشعر باا

 من با مكتواراقرمت إا كنت قد قدذإ
و هيئة ى أمية أخرلة حكوكاقبل لو

غب في طة، فقد ترلشرو اى أوشكا
يدنا بنسخة منه.وتز

ك دلملكية لسرللجنة اد تلقي ابمجر
و عن  أتيالمسجل صوو اب ألمكتوا

ل تصاالم با، فسنقولفيديويق اطر
ل سارمنا له. سيتم إستالكيد ابك لتأ

م لك. ستالكيد اخطاب تأ

أ
أ

إ

ً ً

ً

 بتك معنا كة تجرريمكنك مشا
إ نيولكترالقع الموة اريابز

www.disability.royalcommission.
gov.au/share-your-story/make-

your-submission

http://www.disability.royalcommission.gov.au/share-your-story/make-your-submission
http://www.disability.royalcommission.gov.au/share-your-story/make-your-submission
http://www.disability.royalcommission.gov.au/share-your-story/make-your-submission
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بتكالتفكير في تجر

، بتككة تجررغب في مشاا كنت ترذإ
ة كنقطة سئلة مفيداله افقد تجد هذ

اية:بد

أ

للجنة كته مع ارد مشاي تولذما ا	 
و بتك ألملكية فيما يتعلقك بتجرا

ملة لمعاء او سولعنف أفتك بامعر
ص شخاالل استغالو ال أهماالو اأ
قة؟عاالي اوذ

أ
إ

إ

ب مع رلتجاه اكت هذرهل شا	 
ا ذمات وشخص آخر؟ من أخبر

حدث؟ 

و احات أقتري اك أهل هنا	 
، كتهارغب في مشاصيات ترتو

ن مثلة عن ما كالك أية أبما في ذ
ل كيفية ر حوفكاالو اة أو فائدذ

ء؟شياالتحسين ا

أ
أ

د ي شيء آخر توك أهل هنا	 
نا به؟رإخبا

غب ا ترذفي جمل قليلة، ما	 
منياتك ليا عن أاسترالل ن تقوأ

للمستقبل؟

أ
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ر جلسة خاصةحضو

بتك هي في كة تجررى لمشايقة أخرطر
للجنة. ء اعضاصة مع أحد أجلسة خا

لتي اصة ولخالجلسات اتسمح لك ا
 جهاائها بشكل شخصي )ويمكن إجر

و لفيديو أتمر باو عبر مؤجه( ألو
. يبك بشكل سرركة تجار بمشاهاتفيا

لجلسة ر اطانا به في إي شيء تخبرأ
ن يكشف عن من شأنه أية ولسرا

جب ء بموفشااليتك محمي من اهو
ن.لقانوا

ً

ً

إ

ة للغاية، دوت محدالء في حاستثناباو
مات لمعلوية اظ بسرحتفااليتم ا

من صة ومها في جلسة خالتي تقدا
، حتى يتكن تكشف عن هوشأنها أ

ال لملكية. وللجنة اء عمل ابعد انتها
فشائها و إء أعاستدمر ايمكن طلبها بأ

مات. لمعلوية ان حرجب قانوبمو
لتي مات المعلوم ااستخدال يمكن او

لة دصة كألخالجلسة اتقدمها في ا
و ءات مدنية أاي إجرك في أضد

جنائية.

ء أثناات قبل ورستشاالعم افر ديتو
صة.لخالجلسات ابعد او

صة لخالجلسات اف على اتعر
عقولمعلى ا

ّ
www.disability. 

royalcommission.gov.au/share-
 your-story

http://www.disability.royalcommission.gov.au/share-your-story
http://www.disability.royalcommission.gov.au/share-your-story
http://www.disability.royalcommission.gov.au/share-your-story
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اطلب جلسة خاصة

مات ي شخص لديه معلواليمكن 
صاتنا ر إختصاطاكة في إرللمشا

صة.جعية طلب جلسة خالمرا

 ليفلملكية بتغطية تكاللجنة ام استقو
لة لمن يحضر لمعقومة اقاالالسفر وا
صة.لخالجلسات اا

أ

إ

صة:يمكنك طلب جلسة خا

 .wwwقعلمونت على انترالعبر ا	
disability.royalcommission.

gov.au/share-your-story/
apply-private-session

إ

إ	 ني على ولكتراليد البربا
 @DRCenquiriesنالعنوا

royalcommission.gov.au

199 517 1800 قم لر على اهاتفيا	 ً
 أو

ثنين ال من ا1900 3734 7 61+
لعطل ء استثنالجمعة )بالى اإ
سمية(لرا

إ

 نالعنويد على البربا	
GPO Box 1422, Brisbane 

Qld 4001

http://disability.royalcommission.gov.au/share-your-story/apply-private-session
http://disability.royalcommission.gov.au/share-your-story/apply-private-session
http://disability.royalcommission.gov.au/share-your-story/apply-private-session
http://disability.royalcommission.gov.au/share-your-story/apply-private-session
mailto:DRCenquiries@royalcommission.gov.au
mailto:DRCenquiries@royalcommission.gov.au
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ماتك؟ا يحدث لمعلوذما

بتك مع كت تجررا كنت قد شاذإ
طلب منك لملكية، فقد يللجنة اا
ع ستماهد في جلسة ال كشالمثوا

لة. دماتك كأم معلوعلنية، حيث تقد
لة في دال على تقديم االست مجبر

غب في ا لم ترذع علنية إستماجلسة ا
لك.ذ

ماتكمعلويتك وحماية هو

يتك مع كة هورغب في مشاا لم ترذإ
لملكية، للجنة اج اري شخص خاأ

لتي امات لمعلواويتك هوحماية يمكننا 
للجنة ء عمل اكها معنا حتى انتهارتشا

عد  )مو2022يل ن/أبرلملكية في نيساا
لنهائي(.ير التقرر ااصدإ

ُ

أ ً

ء فشان إلقلق بشأا كنت تشعر باذإ
متها لتي قدمات المعلوو ايتك أهو

لملكية، للجنة اء عمل ابعد إنتها
مي. لك مع محاقشة ذفيمكنك منا

لمستقلة نية القانوة ارلمشوفر اتتو
 قملرل على اتصاال بامجانا
قع لموة ارياو بز أ1800 771 800

www.yourstorydisabilitylegal.
 org.au

نتقاملالحماية من ا

قة عاالي اوص ذشخاالن اك أرنحن ند
، منتقاالن القلق بشأن باوقد يشعر

 ا تقديماوفرا وذ، إللمثاعلى سبيل ا
و مقدم  يهم صاحب عمل أماعا

لقلق ا امل مع هذسكن. نحن نتعا
ص على شخاالنشجع اة وبجدية شديد

ل نية حولقانوة ارلمشول على الحصوا
لملكية لتي يمكن للجنة الحمايات اا

.هافيرتو

ً

إ
أ

ً
ً

أ

http://www.yourstorydisabilitylegal.org.au/
http://www.yourstorydisabilitylegal.org.au/
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عمالدة وستشارلا

تك كة خبررن مشان تكوكما يمكن أ
ر عن ع أخباو سماية أؤن رصعبة. إ

  أيضان صعبالملكية سيكوللجنة اا
س. لنااعلى بعض 

ً ً

ً  يقالملكية فرللجنة اتضم ا
لمنتديات ات يحضر جميع ارستشالال

لعلنية ع استماالجلسات المجتمعية وا
ة رستشاالصة لتقديم الخالجلسات ااو
للجنة ك مع اري شخص يشاالعم لداو
لملكية. ا

فر تو

أ

Blue Knot Foundation
عم متخصصة مجانية ات درستشاا
ي وص ذشخاالفر للة تتو إحامةخدو
ي أعم ولدمي امقدهم وسرأقة وعاالا

لمعنية لملكية اللجنة اشخص يتأثر با
قة. عاالن اوبشؤ

أ

إ

إ

طني على لولساخن الخط ااتصل با
هو متاح . و468 421 1800قم لرا

ً. ميايو

و ضعف لصمم أا كنت تعاني من اذإ
مة لخدلنطق، اتصل باو السمع أا
 Nationalت )لصوطنية لنقل الوا

)Relay Service677 133 قم لر على ا
1468 6146 02 قم لرابلغهم باو
ل به. تصاالغب في اي ترلذا

و كانت لنطق أمكانك اا لم يكن بإذإ
، ىل أخرلديك احتياجات اتصا

نت نترالشة عبر ادرلدفر سبل اتتو
غب في ا كنت ترذني. إولكتراليد البراو

ل تصاالال وصولوقشة احتياجات امنا
ن العنول باتصاالء اجالر، اصة بكلخاا

إ
إ

helpline@blueknot.org.au

عم لدل امات حولمعلوفر اتتو
ليه على ل إصولوي يمكنك الذا

.www.disabilityي ونلكترالقعنا امو
royalcommission.gov.au/
counselling-and-support

إ

لتي لمنظمات العديد من اجد اتو
ي دلفرعم الدن تقدم ايمكنها أ

للجنة كين مع ارلمشاص اشخاالل
قة. عاالن اولمعنية بشؤلملكية اا

عم في لدمة ار على خدللعثو
ةريا، تفضل بزقتك منط

أ

إ

www.disabilityadvocacyfinder.
dss.gov.au/disability/ndap

mailto:helpline@blueknot.org.au
http://www.disability.royalcommission.gov.au/counselling-and-support
http://www.disability.royalcommission.gov.au/counselling-and-support
http://www.disability.royalcommission.gov.au/counselling-and-support
https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/disability/ndap/
https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/disability/ndap/
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ىعم بلغات أخرالد

، ىعم بلغة أخرلدا كنت تطلب اذإ
اتصل على:

ة رستشاطنية لاللومة الخدا	
)National Counselling لة حاالاو إ

)and Referral Service على 
طلب ا و46 421 81800قم لرا

ر لمستشام اجم شفهي )سيقومتر
وتيبات(، ألتربا

ية يرلتحرجمة الترمة اخد	
)Translating and لشفهية او

 )Interpreting Service 
طلب ا و450 131قم لرعلى ا

طنية لومة الخدصيلك باتو
قم لرلة على احاالاة ورستشالال إ

.1800 421 468

 ي من غب في طلب أا كنت ترذإ
ل تصاالء اجالر، اايلثائقنا بلغة برو

 199 517 1800.قملرعلى ا

نيةة القانورالمشو
نية لقانوة ارلمشومة افر خدتتو

كة رعدتك على مشالمجانية لمساا
لمعنية لملكية اللجنة ابتك مع اتجر
قة. عاالن اوبشؤ إ

لملكية للجنة الخدمة مستقلة عن اا
ن يمكنها أعاقة والن اولمعنية بشؤا

عد في:تسا
إ

ل تقديم بتك من خالكة تجررمشا	
صةو جلسة خاأ

ن ة بشأرلمشوامات ولمعلوا	
ءاتها اإجرلملكية وللجنة اسلطات ا

اتهادمحدو

د لشهوات اراقركتابة إ	

نية لقانولقضايا ال اة حورلمشوا	
يةلسرقات اقة مثل اتفالعالات اذ

لية لمانة المعول امات حولمعلوا	
ة لك.فرن متولتي قد تكوا
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إ
لمجانيقم الراتصل با

1800 771 لى ثنين إال من ا800
 سمية( لرلعطل اء استثنالجمعة )باا
 قعلموة ارياو تفضل بزأ

www.yourstorydisabilitylegal.
org.au

 ة عدنامج المسابر
الماليةنية والقانو

نية عند لقانوليف التكاتتم تغطية ا
ق لطرل اكتك معنا من خالرمشا

لية:لتاا

ة زو منحك إجال بك أتصاالا	
ع ستماهد في جلسة ال كشاللمثو

لملكيةللجنة ا

ك رو حضوك أرطلب حضو	
لملكيةللجنة المقابلة مع ا

ر بتقديم خطاالل متثاالا	
ر بشكل كتابي اقرو إمات أمعلو

ليل في ن يستخدم كديمكن أ
ولملكية، و/أللجنة اا

إ	 ر در للتقديم صاخطاالل متثاالا
لملكية.للجنة اعن ا

عائك من قبل ستدن قد تم اا كاذإ
لشخصية لملكية بصفتك اللجنة اا

نية لقانوة اعد للمساهالن مؤفستكو
ء عاستدن قد تم اا كاذلية. إلماا

ة عد للمساهالن مؤ، فقد تكومنظمتك
 على تقييم ادعتمالية المانية القانوا

لمنظمة ة ارو عدم قدة أرن قدبشأ
ني لقانوليف تمثيلها اعلى تلبية تكا

لية بات ماض لصعولتعرن اوبد
.ةشديد

ً

ً
ً

إ إ ات رادالني ولكترالقع المويتضمن ا
ل كيفية مات حوم معلولعاعي المدا
ةريا بطلب. تفضل بز لتقدما

www.ag.gov.au

http://www.yourstorydisabilitylegal.org.au/
http://www.yourstorydisabilitylegal.org.au/
http://www.ag.gov.au/
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اتصل بنا

الهاتف

إ سمية(.لرلعطل اء استثنالجمعة )بالى اثنين إالن ا م199 517 1800

طنية لومة الخدلنطق، اتصل باو السمع أبة في او صعولصمم أمن اا كنت تعاني ذإ
غب هم أنك ترخبرا و133 677قم لر على ا)National Relay Service(ت لصولنقل ا

1900 3734 07.قم لرل باتصاالبا

إ  لشفهية اوية يرلتحرجمة الترمة اية، اتصل بخدنجليزالبلغة غير ال بنا تصالال
 )TIS National(131قم لرمجانية على الا قم لرل باتصاالغب باهم أنك تربراخ و450
.1800 517 199

ي  يدان البرالعنو

.GPO Box 1422, Brisbane, Qld 4001

إ إ نيولكترقع الالموني وولكتريد الالبر

DRCenquiries@royalcommission.gov.au

www.disability.royalcommission.gov.au

mailto:DRCenquiries@royalcommission.gov.au
http://www.disability.royalcommission.gov.au/
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ابق على علم

ك فيسبو

facebook.com/disability.royalcommission.gov.au

يتر تو

@DRC_AU

Connect eNewsletterنية ولكترية الخبارة النشرال إ إ

Connect eNewsletter، ية لشهرنية نصف اولكترالية ارخباالتنا اك في نشراشترلال إ إ
ني على ولكتراليد البرلة باساسل ررو أقعنا أك على مواشترالة ارستماتفضل بملء ا إ

.DRCmailinglist@royalcommission.gov.au العنوان

http://facebook.com/disability.royalcommission.gov.au
mailto:DRCenquiries@royalcommission.gov.au
https://twitter.com/DRC_AU
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