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Ủy ban Điều tra Tối cao (Royal Commission) về 
Vấn đề Bạo hành, Ngược đãi, Bỏ bê và Bóc lột Người 

khuyết tật

Chính phủ Úc đã bắt đầu tham khảo ý kiến cộng đồng 

về bản dự thảo Phạm vi Thẩm quyền Điều tra của Ủy 

ban Điều tra Tối cao về Vấn đề Bạo hành, Ngược đãi, 

Bỏ bê và Bóc lột Người khuyết tật.  

Bước đầu tiên khi thành lập Ủy ban Điều tra Tối cao 
là thiết lập Phạm vi Thẩm quyền Điều tra (Terms of 
Reference). 

Chính phủ muốn nhận được ý kiến của người 
khuyết tật, gia đình cũng như người chăm sóc của 
họ, và lĩnh vực dịch vụ người khuyết tật, về những 
gì Ủy ban Điều tra Tối cao nên xem xét và các 
nguồn hỗ trợ cần thiết. 

Ủy ban Điều tra Tối cao sẽ tập trung vào những gì 
chính phủ, các tổ chức và cộng đồng nên thực hiện 
để ngăn chặn và ứng phó với vấn đề bạo hành, 
ngược đãi, bỏ bê và bóc lột người khuyết tật. 

Ủy ban Điều tra Tối cao hầu như sẽ xem xét tất cả 
các hình thức bạo hành, ngược đãi, bỏ bê và bóc lột 
người khuyết tật, bất kể xảy ra ở đâu. 

Cuộc tham khảo ý kiến này không tìm thông tin cụ 
thể về các trường hợp ngược đãi hoặc bạo hành. 

Nếu đang bị bất kỳ hình thức bạo hành hoặc 
ngược đãi nào hoặc lo ngại cho sự an toàn của 
bản thân, quý vị hãy gọi 000 hoặc gọi Cảnh sát. 

Tại sao chúng ta cần Ủy ban Điều 

tra Tối cao 
4,3 triệu người khuyết tật ở Úc có quyền sinh sống 
mà không bị bạo hành, ngược đãi, bỏ bê và bóc lột. 

So với người không bị khuyết tật, người khuyết tật 
thường dễ bị ngược đãi, bỏ bê, bạo hành và bóc lột 
hơn. 

Trước đây đã từng có các cuộc điều tra mà người 
khuyết tật đã phát biểu về trải nghiệm của họ liên 
quan đến vấn đề bạo hành, ngược đãi, bỏ bê và bóc 
lột. 

Ủy ban Điều tra Tối cao sẽ nghe người khuyết tật, 
gia đình và người chăm sóc của họ trình bày về trải 
nghiệm liên quan đến bạo hành, ngược đãi, bỏ bê 
và bóc lột. Nhờ đó sẽ giúp bảo đảm quyền hạn của 

mọi người được bảo vệ và tạo điều kiện để xã hội 
chúng ta bớt phân biệt đối xử. 

Tham khảo ý kiến về Phạm vi 

Thẩm quyền Điều tra 

Phạm vi Thẩm quyền Điều tra nêu những gì Ủy ban 
Điều tra Tối cao sẽ xem xét và báo cáo. 

Chính phủ Úc mong nhận được ý kiến của quý vị về 
Phạm vi Thẩm quyền Điều tra để bảo đảm nắm bắt 
được các điều quan trọng đối với mọi người. 

Hãy hoàn tất bản câu hỏi thăm dò ý kiến tại 
engage.dss.gov.au để đóng góp ý kiến của quý vị 
cho Phạm vi Thẩm quyền Điều tra. 

Trợ giúp để tham gia 
Nếu cần trợ giúp để hoàn tất bản câu hỏi thăm dò ý 
kiến, quý vị hãy gọi điện thoại cho Đường dây 
Thường trực của Cuộc Thăm dò Ý kiến qua số 1800 
880 052 thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 
giờ tối giờ Đông bộ (AEST). 

Người khuyết tật, gia đình và người chăm sóc của 
họ cũng có thể được người bênh vực thuộc Chương 
trình Bênh vực Người khuyết tật Toàn quốc 
(National Disability Advocacy Program) trợ giúp. Tại 
trang mạng 
https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au có Công 
cụ Tìm Người bênh vực Người khuyết tật (Disability 
Advocate Finder). 

Bước tiếp theo 
Chính phủ sẽ yêu cầu Tổng Toàn quyền phê chuẩn 
để thiết lập Ủy ban Điều tra Tối cao sau khi cuộc 
tham khảo ý kiến công chúng kết thúc. 

Ý kiến của quý vị sẽ được chuyển đến Chính phủ để 
sử dụng khi soạn thảo Phạm vi Thẩm quyền Điều 
tra.  

Hãy hoàn tất bản câu hỏi thăm dò ý kiến tại 

engage.dss.gov.au để đóng góp ý kiến cho 

Phạm vi Thẩm quyền Điều tra của Ủy ban 

Điều tra Tối cao 

https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/

