
 دعم قانوني مجاني ومستقل لمشاركة قصتك
مع اللجنة الملكية المعنية بشؤون اإلعاقة

 Your Story Disability اتصل على 
 Legal Support على الرقم 1800 77 1800 

 أو تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 
www.yourstorydisabilitylegal.org.au

إذا كنت من السكان األصليين أو 
سكان جزر مضيق توريس، فيمكننا 

للسكان  بخدمة قانونية  توصليك 
األصليين.

إذا كانت لديك صعوبة في السمع 
أو النطق، يمكنك االتصال بنا عن 

طريق االتصال بخدمة التحويل 
الوطنية )NRS( على الرقم 677 133 

.TTY 02 9219 5126 أو

إذا كنت بحاجة إلى مترجم، يمكننا 
توفيره لك مجانًا. أخبرنا عن لغتك 

وسنقوم بترتيب األمر لك.   



 اتصل هاتفيًا على الرقم 
1800 77 1800 )اتصال مجاني( 

 www.yourstorydisabilitylegal.org.au

 هل ترغب 
 في مشاركة 
 قصتك مع 

الملكية  اللجنة 
بشؤون  المعنية 

اإلعاقة؟

مبادرة مشتركة من:

 Your Story Disability اتصل على 
 Legal Support على الرقم 1800 77 1800 

 أو تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 
www.yourstorydisabilitylegal.org.au



المعنية بشؤون  الملكية  اللجنة 
اإلعاقة هي فرصة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة الذين عانوا 
من سوء المعاملة لمشاركة 

قصتهم واالستماع لهم 
باحترام.

من نحن؟ من نحن؟ 
 Your Story Disability Legal يمكن أن تدعمك

Support في مشاركة قصتك مع اللجنة 
الملكية المعنية بشؤون اإلعاقة. نقدم 
استشارة قانونية ودعم مجاني وسري. 

المعنية  الملكية  اللجنة  نحن مستقلون عن 
بشؤون اإلعاقة. 

ما الذي نقوم به؟ ما الذي نقوم به؟ 
هناك الكثير من األشياء التي يمكننا 

مساعدتك فيها. ربما يجدر بك الحديث إلينا 
قبل مشاركة قصتك إذا:

كنت قلقًا بشأن األمان أو الحصول على   •
الخدمات أو التوظيف

تريد المحافظة على خصوصية قصتك   •
تريد أن تحدد اسم شخص أو منظمة   •

أساءت إليك أو أساءت معاملتك 
قمت بتوقيع وثيقة تلزمك بعدم التحدث   •

عما حدث 
لديك إجراءات قانونية جارية.  •



المساعدة؟ يمكننا  المساعدة؟كيف  يمكننا  كيف 
إنها لفكرة جيدة أن تحصل على استشارة 

قانونية قبل أن تروي قصتك. 

يمكننا أن نعمل معك من أجل:

تقرير الطريقة التي ترغب أن تروي   •
بها قصتك 

دعمك في إعداد التقديم الخاص بك  •
دعمك في جلسة خاصة مع اللجنة   •

الملكية 
مساعدتك في المشاكل القانونية األخرى   •

NDIS التي قد تكون لديك مثل
دعمك قبل أن تروي قصتك وأثناء روايتك   •

لها وبعدها
التمثيل.  بالمشورة ودعم  توصيلك   •

إذا لم يمكننا مساعدك على حل مشكلتك 
القانونية أو غير القانونية، فيمكننا وصلك 

يمكنه مساعدتك. بشخص 

كما يمكن لألخصائي االجتماعي / األخصائية 
االجتماعية لدينا دعمك في سرد قصتك. 

التحدث معك وإعطائك معلومات  يمكنهم 
وإحاالت لخدمات الدعم. 


