
 

1 

 

 

 ی فریم ورکایڈووکیس معذوری کا قومی 
(National Disability Advocacy 

Framework) 

2022-25 
 



2 

 

 

 تعارف

ہے کہ ان کے حقوق کو برقرار رکھا جائے،  یکرت حمایت یک افرادبنا کر معذور  ینیقیاس بات کو  )وکالت( ایڈووکیسی  یک یمعذور
 نےیفعال طور پر حصہ ل ںیاور عمل م صلوںیمعذور افراد کو ان ف ایسا کرنے سےجائے۔  یقدر ک یجائے اور ان ک ایفروغ دانہیں 

ے لیے اس سے مراد ۔ کچھ معذور افراد کںیکو آگے بڑھاتے ہ اتو ان کے حقوق، فالح و بہبود اور مفادسکتا ہے ج یا جاکے قابل بنا
 دیمعاونت انہیں  ےیکے ل نےیحصہ ل ںیم صلوںیکو متاثر کرنے والے ف وںیزندگ یان ک عےیخدمات کے ذر یایڈووکیس یہ ہے کہ 

ل ہونے فعال طور پر شام ںیم کمیونٹیوں یاور اپن حاصل کرنے تک رسائی خدمات اور مددوہ فیصلے جو ، خاص طور پر ہےجاتی 
 سے متعلق ہیں۔

National Disability Advocacy Framework  2022-25 حکومتوں کے  سٹیٹ اور ٹیریٹری، کامن ویلتھورک(  می)فر
 افراد کو  معذور ںیجا سکے کہ ملک بھر م ایبنا ینیقی ہیمشترکہ عزم ہے تاکہ ایک  ےیکے ل ایڈووکیسی  یک یمعذور انیدرم

 ےیکے لآہنگ بنانے  و ہمک اراتیخدمات اور مع یایڈووکیس کو  کومتوںورک ح میفر ہیہو۔ حاصل  یخدمات تک رسائ یک ایڈووکیسی
 جا سکے۔ ایبنا یقینیکو میں بہتری النے  ینتائج اور رسائ ےیاجازت دے گا تاکہ معذور افراد کے ل یکام کرنے ک

 میفرایڈووکیسی   یکساں ایسا کیسطح پر ا یحکام سے قوم سٹیٹ اور ٹیریٹری، کامن ویلتھ کے وزراء نے یمعذور ں،یم 8002
اور مطلوبہ  ںوفی، مشترکہ تعرایڈووکیسی  سطح پر ینظام کاور پورے  یانفراد وجتھی  یدرخواست ک یکرنے ک اریورک ت

ورک(  میکا فر 8008) National Disability Advocacy Framework 8008۔ کا احاطہ کرےکے مسائل  ٹاینتائج اور ڈ
اور گئے  ےینتائج مرتب کمطلوبہ  یدیکل طور پرکے  یرہنمائ ے سلسلے میںک یفراہم یک ایڈووکیسی  ومعذور افراد ک میں

 ۔گیا ایکو فروغ د یکسانیت ادہیز ںیپروگراموں م یایڈووکیس سے چلنے والے  تی امدادحکوم

 ںی( کے نفاذ می)حکمت عمل 2021-2031 (Australia’s Disability Strategy) یحکمت عمل یک یمعذور یک ایلیآسٹر
اس بات کو  یہے۔ حکمت عمل یجا رہ یک یمشاورت سے نظر ثان یورک پر معذور افراد ک میکے فر 8008 ےیمعاونت کے ل

حائل  ںیراہ م یاور شرکت ک تیشمول یان ک ںیم یونٹیاور کمکرنے تحفظ  الوگوں کے حقوق ک ایڈووکیسی ہے کہ  یکرت میتسل
 ,Safetyکی شق )کے تحت تحفظ، حقوق اور انصاف کے نتائج  یحکمت عملاس ہے۔  دیتیمدد  ںیرکاوٹوں کو دور کرنے م

Rights and Justice Outcome Area)  کو ان کے  افرادمعذور  عذوری کی ایڈووکیسیماس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ
ہے۔  قہیاہم طر کیمدد کرنے کا ا یان ک اس سلسلے میں برقرار رکھنے کے قابل بنانے اورانہیں اور کرنے تحفظ  اکحقوق 

 حقوق کی فراہمی اورکے ان جائے،  ایکے حقوق کو فروغ د افراد بنانا ہے کہ 'معذور ینیقی ہی قصدکا منتائج کی اس شق 
 انیبیہ '۔ نتائج کا کے سامنے برابری حاصل ہوقانون انہیں اور  ںیکر معذور افراد خود کو محفوظ محسوس، جائے یحفاظت ک

 اصول ہے۔ یادیبنکا ایک ورک  میفراس 

  عمل درآمد

کے مقصد، اصولوں اور نتائج فریم ورک جو اس ورک پالن کی حمایت حاصل ہوگی  کے ایڈووکیسی یک یورک کو معذور میفر
جائے  ایاور نافذ ک اریت مابینحکومتوں کے کامن ویلتھ، سٹیٹ اور ٹیریٹری  ورک پالن ۔یگمیں کلیدی کردار ادا کرے کے نفاذ 

 ٹڈیکے ٹارگ یحکمت عملاسے  ا،اور جہاں مناسب ہوو مدنظر رکھا جائے گا ک تافراد سے بات چی معذورمیں گا۔ ورک پالن 
 جائے گا۔ ایکے ساتھ ہم آہنگ ک زپالن کشنیا

ایسا کرتے ہوئے  اور جائے گا ایپر غور ک اس میں تبدیلیوں ،ماہ قبل 08ورک کے ختم ہونے سے  میاس فر ںیم 8082
پر بٹھائے گئے رائل اور استحصال  ینظرانداز ،یتشدد، بدسلوک معذور افراد کے ساتھ اور شرفتیپ پر ڈووکیسی ورک پالنای

 Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People withکمیشن )
Disability )جائے گا۔ ایک احاطہا نتائج کرائل کمیشن کے مشاورت اور  یعوام کی گئی ںیم 
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 استدالل

 کم کرتیکو  تیصالح یان ک یک نےیحصہ ل ںیرکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو معاشرے م یسیااوقات معذور افراد کو اکثر 
 ،یاقتصاد ،ے سے متعلقیرو ،بات چیت کرنے ،یجسمان ںی۔ اس مںینتائج برآمد ہوتے ہ سے ان کی زندگی میں خرابجس  ،ںیہ

 ے لیےک نےیحصہ ل ںیکرنے اور ان م صلےیف سےیا وک افراد معذور ایڈووکیسی ۔ ںیشامل ہ ںیرکاوٹ سے متعلقہ اور نظام
 ینیقیاور تحفظ کو  جیترو یتاکہ ان کے حقوق ک ںیپر اثرانداز ہوتے ہ وںیزندگ یجو ان کفراہم کرتی ہے  معاونت اور صالحیت

 جا سکے۔ ایبنا

محل  یائیجغراف ،رجحان یمالزمت، جنس م،یکے تمام افراد صنف، عمر، تعل یونٹیکرتا ہے کہ کم میتسل اس بات کو ورک میفر
اس سلسلے میں ۔ ںیسلوک کا سامنا کر سکتے ہ یازیپر امت ادیبن یپس منظر ک یاور ثقافت یگروپ، نسل یو اقتصاد یوقوع، سماج

 ہے۔ کا باعث بنتی ینقصان اور بدنام یاضافاکثر اوقات  یمعذور

اور پروگرام  اںیسیجس کے تحت پال ،ہے ایگ تشکیل دیاپر  وںادیبن یاور حقوق کشخصی نقطۂ نظر  کیاکو ورک  میفر اس
 ۔ںیبنائے گئے ہ ےیکرنے کے ل یعکاس یکے حقوق ک افراداور معذور یں پوری کرنے اور امنگ اتیضرور یانفراد

 مقصد

حکومتوں کو آسٹریلیا میں معذوری کی  ایڈووکیسی کی فراہمی کے لیے کوشش کرنی رکھنے والی طویل مدتی ہدف اس دوران جبکہ 
 عہد کرتے ہیں: اذیل مقصد ک درجاس فریم ورک کے ذریعے فریقین  ،چاہیے

حقوق  کے کو فروغ دے، انحقوق  یکے تمام انسان ان جو حاصل ہو یتک رسائ ایڈووکیسی مؤثر  ایسی یک یمعذورکو معذور افراد 
مکمل شرکت  یک یونٹیکم طرحاس  افادیت کو یقینی بنائے اور یمکمل اور مساومعذور افراد کی  ی حفاظت کرے اور ان حقوق سےک

 ۔ےممکن بن تیاور شمول

 اصول و ضوابط

 کرتا ہے: تیحما یکے نفاذ کآگاہی کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا ہے اور ان  سے لیورک درج ذ میفر

 معذور افراد کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کا کنونشن 
(United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) 

 ( معذوری سے متعلق امتیاز کا ایکٹDisability Discrimination Act )1992 

 ( آسٹریلیا کی معذوری سے متعلق حکمت عملیAustralia’s Disability Strategy )2021-2031 

 Closing the Gap National Agreement.  

 NDIS  کا( معیارات اور حفاظت کا فریم ورکNDIS Quality and Safeguarding Framework) 

 معلوماتی روابط اور صالحی( ت سازی کا پروگرامInformation Linkages and Capacity Building program) 

 لیکے درج ذ ایڈووکیسی یک یمعذور ی غرض سےک یفراہم یک ایڈووکیسی ےیمعذور افراد کے ل ینقیرورک کے ف میاس فر
 :ںیاپناتے ہانہیں اور کرتے ہیں قبول  یبطور رہنمائاصولوں کو  یقوم

 کا اندازہ تیحقوق اور صالح

 ہے۔حاصل  سلوک سے آزاد رہنے کا حق یازیاور امت کیے جانے نظرانداز ،یتمام لوگوں کو بدسلوک 

 ہے۔ حاصل کرنے کا حق یرویپ یک تیشکا ای شکوے یبھ یتمام لوگوں کو کس 

  کا حق حاصل ہے۔ یوقار اور رازدار ،پرائیویسیتمام لوگوں کو 

 ان یہ کہ اور  ،ںیہپر اثرانداز ہوتے  وںیزندگ یجو ان ککہ وہ ایسے فیصلے کر سکیں حق حاصل ہے  یتمام بالغوں کو مساو
 ۔ائےج ایکا احترام ک صلوںیف

 کا حق نےیحصہ ل ،طور سے یبھ یکس ں،یم صلوںیپر اثر انداز ہونے والے ف وںیزندگ یعذور بچوں اور نوجوانوں کو ان کم 
 ہے۔ حاصل
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 کے تمام پہلوؤں کو متاثر کرنے والے  یزندگکے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ وہ اپنی بالغ افراد کے حامل  یمعذور
 ۔ںیرکھتے ہ تیصالح یک نےیحصہ ل ںیکرنے اور ان م صلےیف

 معاونتوں تک رسائی

 جزو ہے۔ یالزم کیکا ا ایڈووکیسی  یک یسہولت فراہم کرنا معذور یکبات چیت موثر اور مناسب  ےیمعذور افراد کے ل 

  ان کی زندگی پر اثرانداز ہونے والے فیصلے کرنے کے ضرورت ہو یمعاونت ک ںیم یساز صلہیف جنہیں معذور افرادایسے ،
 کو مدنظر رکھا جائے۔اور حقوق  حاتیترج ،یمرض دوران ان کی

 شمولیت شرکت اور

 کیا ےیکے ل نےیکو فروغ د تیمکمل اور موثر شرکت اور شمول یمعذور افراد ک ںیمعاشرے م ایڈووکیسی  یک یمعذور 
 ہے۔ عہیذر یرورض

 انصاف

  اور  ہمشور یقانونمیں  یڈووکیسیا  یک یمعذورتو  درکار ہو معاونت ںیمعذور افراد کو ان کے حقوق استعمال کرنے مجب
 ۔شامل ہوتی ہے  ینمائندگ

 انفرادی نقطۂ نظر

 کو:)ایڈووکیٹس( وںیکے حام ادافر معذور تحت' کے اصول کے ںیکچھ نہ ریہمارے بغ ںی'ہمارے بارے م 

 سنی اور سمجھی جاتی ہیں ںیہ یقینی بنانا چاہیے کہ انفرادی آوازی -

ان اور  ں،یاستعمال کر وآواز ک یاپن و شناخت کرتے ہوئےطاقتوں ک اپنیکہ وہ ئیں بنا اریافراد کو بااختچاہیے کہ وہ  -
 ممکن بنائیں؛ اور ،جتنا ہو سکے ،کو تیشمول یاپن ںیاور نتائج م صلوںیفطاقتوں کے ذریعے 

 ے کر آزادی کو فروغ دیں۔د میتعل کرنے کیآپ چاہیے کہ وہ افراد کو اپنی ایڈووکیسی  -

 ایبوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈ کے معذور افراد

 Closing the Gap National Agreement  کے مطابق ایبوریجنل اور ٹوس اسٹریٹ آئی لینڈ کے معذور افراد کے لیے
 درج ذیل کو یقینی بنانا:

کے عمل کو الگو  یساز صلہیاور مشترکہ ف یشراکت دار ےیمدد کے ل ںیاور نفاذ م زائنیکے ڈ ایڈووکیسی  یک یمعذور -
 ہے گیا ایک

 ہے ایگ ایمضبوط ک ےیفراہم کرنے کے ل ایڈووکیسی کو کٹریکنٹرولڈ س یونٹیکم -

 اور ؛ہے یمل تیکو تقوتحفظ  یثقافتاور  توںیصالح یک ایڈووکیسی  یک یمعذور انڈیجنس ریغ -

 یاور معلومات تک رسائ ٹایقہ ڈطور پر متعل یمقام ےیکرنے کے ل یاور نگران نفاذتعاون،  ںیم ایڈووکیسی یک یمعذور -
 ۔موجود ہے تیصالح یاستعمال کرنے کانہیں اور 

Intersectionality اور تنوع کا احترام 

 شناخت، رشتے  ینسج ،ےدی، زبان، عقےعمر، جنس، ثقافت، ورث یوہ اپن جب ،جاتا ہے ایمعذور افراد کے تنوع کا احترام ک
 ۔ںیسے متاثر ہوتے ہ صورتوں یاضاف یسلوک اور نقصانات ک یازیوجہ سے امت یمتعلقہ عوامل ک گریاور د تیثیح یک

  حفاظتی تدابیر

 جاتا ہے اور معذور افراد خود  ایبرقرار رکھا جاتا ہے اور ان کا تحفظ کانہیں جاتا ہے،  ایمعذور افراد کے حقوق کو فروغ د
 ۔انہیں قانون میں برابری کا درجہ حاصل ہےاور  ںیکو محفوظ محسوس کرتے ہ

  یتشدد، بدسلوکب وہ صورتحال کی شناخت کر سکیں اور اسے سمجھ سکھیں ج ایسیہے کہ وہ  یتدی جاافراد کو مدد، 
 کہ وہ یہ جانتے ہوں کہ ان تجربات کا سامنا ہونے کی صورت میں ہیاور  ںاور استحصال کا شکار ہوکیے جانے نظرانداز 

 ۔ںیاقدامات کر سکتے ہ ایوہ ک
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 نتائج

کے حصول میں کردار ادا کریں نتائج  لیدرج ذ یںمعاونت ایڈووکیسی یک یمعذورفراہم کی جانے والی  کے مطابق ورک میاس فر
 گی:

 حاصل ہے۔ یطرح حقوق اور آزاد یباشندوں ک یولیتمام آسٹر دیگر معذور افراد کو 

 وک وقکرنے کے اپنے حق صلےیفوہ  ں،یتندرست ہ وہ زیادہ اورحاصل ہے کنٹرول  اور انتخاب ادہیزکو  افراد معذور 
انہیں اور  ں،یکو متاثر کرتے ہ وںیزندگ یجو ان ک ںیشامل ہوتے ہ ںیکے ان تمام عملوں م یساز صلہیف ں،یاستعمال کرتے ہ

 ہے۔ رورتض ےیکرنے کے ل صلےیف ںیانہ یجس ک حاصل ہے مدد تک رسائی ایسی

 کے  نےیحصہ ل ںیکے تمام پہلوؤں م یزندگ یتاور ثقاف یسماج ،یمعاش ،یاسیس ،یشہر یک زیونٹیکم یمعذور افراد ہمار
 ۔ںیاہل ہ

 ر سکتے حاصل ک یتک رسائ معاونت ایڈووکیسیاور آزاد  یاریمع افراد معذور ں،یاس بات سے قطع نظر کہ وہ کہاں رہتے ہ
 ۔ںیہ

 اور خدمات  وںمعاونت یک یکو معذور ں،یکا سامنا کر رہے ہ معذوریوںکے شکار افراد، بشمول وہ لوگ جو متعدد  یمعذور
 ،ہے یجات یدمدد  ںیحاصل کرنے م یرسائ سے مؤثر بات چیت اور ان تک اتیخدمات اور سہول یدھارے ک یمرکز ایاور/

 ۔یئ، لچکدار اور بروقت رسامددگاروکالت تک  یانصاف اور قانونشمول ب

 اور  زائنیکو ڈکہ وہ ایڈووکیسی  ہوں گےزیادہ مواقع حاصل  وفراد ککے معذور اآئي لینڈ  اسٹریٹاور ٹورس  جنلیبوریا
 یک یطور پر محفوظ، معذور یلحاظ سے مناسب، اور ثقافت یاور لسان یثقافتانہیں  یں؛رائے د ںیکرنے کے بارے م وریلیڈ

ایڈووکیسی  یک یمعذورجو  یتک رسائ موںیتنظان  رولکنٹ ریکے ز یونٹیبشمول کم ،وگیحاصل ہ یتک رسائ ایڈووکیسی
 یاستعمال کرنے کاسے  وہ اور ہوگیحاصل  یاور معلومات تک رسائ ٹایطور پر متعلقہ ڈ یمقامانہیں اور  ؛کرتی ہیںفراہم 
 ۔وں گےرکھتے ہ تیصالح

 یک یطور پر محفوظ معذور یلحاظ سے مناسب اور ثقافت یاور لسان یثقافت کو زیونٹیلحاظ سے متنوع کم یاور لسان یثقافت 
 ہے۔ یکرت اںیکو نما رائےاور  تیشمول یک زیونٹیکم یلقہ مقامجو متع ےہ حاصل یتک رسائایسی ایڈووکیسی 

 قےیاور خواہشات کا اظہار کرنے کے بہت سے طر االتیاپنے خ ںیمعذور افراد کے پاس معاونت اور خدمات کے بارے م 
وہ خریدی یا استعمال کہ حاالت کس طرح بہتر ہوں گے، اور  ںیفعال کردار ادا کرتے ہ وہ اس بات کا اندازہ لگانے میں ں،یہ

 قہیکے طر اتیکرتے وقت شکا تیشکاان کے بارے میں  ای ےتے ہوئیرائے دکی گئی معاونتوں یا خدمات کے سلسلے میں 
 ۔ںیل کر سکتے ہحاص یتک رسائ رےکار اور آزادانہ مدد اور مشو

 اتیآباد یحاصل کرنے والے معذور افراد ک ایڈووکیسی خدمات یانفراد (demographics) یکے تنوع ک زیونٹیان کم 
 ۔ںیہ یکام کر رہ اںیجنسیا ںیجن م ںیہ یکرت یعکاس

 پروگراموں اور خدمات  ،سے متعلق اور ان پر اثر انداز ہونے والی حکومت کی وسیع تر پالیسیوں یمعذور افراد کو معذور
 فعال طور پر شامل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ںیکے تمام پہلوؤں م جائزےاور  یفراہم ،تیاری یک

 یموجودگ یکایڈووکیسی معاونتوں اور  شرمندگیسے وابستہ  یحائل رکاوٹوں، معذور ںیراہ م یکے شکار لوگوں ک یمعذور 
 ۔ا ہےاضافہ ہو ںیم یآگاہ یک یونٹیکم ںیکے بارے م ان کی قدروقیمتاور 
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 تعریفیں
 یحقوق ک یہے جو ان کے انسان یکے قابل بنات نےیحصہ ل ںیعمل ماس کے  یساز صلہیمعذور افراد کو ف ایڈووکیسی یک یمعذور

 ۔ا ہےاور ان میں اضافہ کرت ا ہےکرتحفاظت 

رشتہ دار،  ل،یور وک شہیپ کیا ےیان سے نمٹنے کے ل ایکے واقعات کو روکنے  یبدسلوک ایمنصفانہ سلوک  ریغ ی ایڈووکیسیانفراد
 ۔انفرادی طریقۂ کارکردہ  اریاخت عےیرضاکار کے ذر ایدوست 

جا سکے کہ معذور افراد  ایبنا ینیقیکام کرنا شامل ہے تاکہ اس بات کو  ےیکے ل یلیتبد یسماج یمدت لیطو ںیم کی ایڈووکیسی نظام
 جائے۔ ایپورا ک عےیکے ذر قوںیاور طر وںیسیپال ،یقوق اور مفادات کو قانون سازح یکے اجتماع

 ےیکے ل ایڈووکیسی اپنیکرے۔ خود  ینمائندگ یبات کرے اور اپن یمعذور شخص اپنسے مراد یہ ہے کہ کوئی  ایڈووکیسی آپ یاپن
 ہے۔ ابیدست عےیگروپس کے ذر یپر مبن یونٹیکم تیاور ترب معاونت

 ذمہ داریاں، اصالحات اور پالیسی ہدایات
 یک یمعذور ںیم اریاپنے دائرہ اخت ںیحکومتکامن ویلتھ، سٹیٹ اور ٹیریٹری ورک سے اتفاق کرتے ہوئے  میاس فر 

نڈ فکیسے جاتا ہے،  ایک اریکے ہر پروگرام کو کس طرح تایڈووکیسی ۔ ںیہ یکا عہد کر رہ اٹھانے یذمہ دار یک ایڈووکیسی
فنڈ دینے والی حکومت پر عائد  یاور ذمہ دار صلہیفاس بارے میں  ،جاتا ہے ایکاسے کیسے منظم جاتا ہے اور  ایفراہم ک
 ہے۔ہوتی 

 ایڈووکیسی یک یمعذور ںیم ایلیپورے آسٹر ںیحکومت کامن ویلتھ، سٹیٹ اور ٹیریٹری ورک سے اتفاق کرتے ہوئے میاس فر 
 یک ایڈووکیٹسکے  یمعذور ںی۔ اس مںیہ یمل کر کام کرنے کا عہد کر رہ ےیکے ل حصول ےورک ک ٹیمؤثر ن کیکے ا

 شامل ہے۔ تیاری یرہنما خطوط اور عمل ک مساویسطح پر  یاضافہ اور قوم ںیاستعداد کار م

 درج ذیل کا عہد کر رہی ہیں: ںیحکومتکامن ویلتھ، سٹیٹ اور ٹیریٹری ورک سے اتفاق کرتے ہوئے  میاس فر 

ن گئی ہیں اور ا یاور الگو ک زائنیاور اصالحات ڈ یسیپالمعذور افراد پر اثرانداز ہونے والی بنانا کہ  ینیقیاس بات کو  -
کے اصول  زائنیمشترکہ ڈشخصی نقطۂ نظر اور  ںی۔ اس منے مرکزی کردار ادا کیا ہےمعذور افراد  ںیم زائنیڈکے 

 ۔ںیشامل ہ

 یجار کے لیے یفراہم یک ایڈووکیسی یک یمعذور ےیرک کے مقاصد اور نتائج کو حاصل کرنے کے لو میاس فر -
 ۔اتیہدا یاور اصالحات ک یسیپال

شعبے اور تمام تر کے  یمعذور ںیکے بارے م تیاہم یک ایڈووکیسی یک یمعذور افراد کے حقوق اور معذور -
 کرنا۔ دایپ یداریب ںیم یونٹیکم

ہے، اور جغرافیائی کوریج اور قابل جوابدہی شفاف، منصفانہ اور  گفنڈنایڈووکیسی کے لیے معذوری کی بنانا کہ یقینی  -
 ہے۔ گیااور ان کو دور کیا ہے  یکی گئکی نشاندہی  ءخدمات کے خال

منصوبہ بندی اور خدمات کے نظام کی بہتری کے لیے شواہد پر مبنی ڈیٹا  ے نظم وانتظام اورک ایڈووکیسیمعذوری کی  -
 جمع کرنا، استعمال کرنا اور رپورٹ کرنا۔

 ،National Disability Insurance Agencyخدمات،  یک یمعذور موں،یتنظ یکرنے وال ایڈووکیسی یک یمعذور -
بہتر بنانا  اور مواصالت کو یہم آہنگ انیخدمات اور حکومتوں کے درم یپر مبن یونٹیخدمات، کم یدھارے ک یمرکز

 انیکے درم ایڈووکیسی ینظاماور  یجا سکے، بشمول انفراد بڑھایاکو  تیصالح یمجموع یکے شعبے ک یتاکہ معذور
 ۔نایروابط کو فروغ د

 ترجیحی اصالحات کے مطابق قائم کرنا۔ Closing the Gap National Agreementایڈووکیسی کو  -


