
 

 

 راهنمای ارائه درخواست

 

 

 بازنگری چهارچوب ملی مدافعه از ناتوانی و معلولیت

(National Disability Advocacy Framework - NDAF) 

2222آوریل 



 چهارچوب ملی مدافعه از معلولیت: راهنمای ارائه درخواست

 2222مشاوره عموم 

2 

 

 مقدمه

جهت مشاوره جدید که هم اکنون  (NDAF)برای پیش نویس یک چهارچوب ملی مدافعه از معلولیت  قلمروها، ایالت ها و فدرالدولت 

 عموم موجود می باشد، با هم کار کرده اند.

جدید، جهت  NDAFذینفع اصلی در تهیه نظرات خود در مورد  نهادهایاین راهنمای ارائه درخواست برای کمک به افراد معلول و 

 تأثیرگذاری بر مسیر مدافعه از معلولیت در آینده می باشد.

 چرا در حال بازنگری این چهارچوب هستیم؟ 

، تغییراتی قابل توجه در دورنمای مدافعه از معلولیت وجود داشته اند. این شامل معرفی 2202اصلی در سال  NDAFاز زمان انتشار 

را  NDAFمی شود که مشاوره ای در مورد  (National Disability Insurance Scheme) (NDIS)طرح بیمه ملی معلولیت 

 2202در سال  Disability Advocacy Factsheetبرانگیخت، و برگه اطالع رسانی در مورد مدافعه از معلولیت  2202در سال 

بررسی خشونت، سوء استفاده، غفلت و و کمیسیون سلطنتی  2202در سال  NDIS. کمیسیون کیفیت و محافظت های گردید منتشر

 2202در سال  (Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability)کشی از افراد معلول  بهره

 تأسیس شد.

 Australia’s Disability Strategy))راهبرد(  2200-2220راهبرد معلولیت استرالیا از پیشرفت های قابل توجه دیگر، انتشار 

و مشارکت آنها در  دربرگیریکه مدافعه به محافظت از حقوق افراد و غلبه بر موانع در مسیر  اذعان می کنداست، که  (2021-2031

 جامعه محلی کمک می کند.

کرد که تأمین بودجه  1توافق (Disability Reform Council) (DRC)، شورای سابق اصالحات معلولیت 2202دسامبر  00ر 

تعهد مشترک حوزه های قضایی  NDAFبرای مدافعه مستقل از معلولیت مسئولیتی است که تمامی حوزه های قضایی در آن سهیم هستند. 

 همکاری نزدیک داشته است. قلمروهاجدید با ایالت ها و  NDAFجهت پیش نویس  فدرالبه مدافعه از معلولیت را تأیید می کند و دولت 

وزرای  تاالر گفتگویی را برای (Disability Reform Ministers’ Meeting) (DRMM)سه وزرا برای اصالحات معلولیت جل

اصالحات ملی در سیاست گذاری برای معلولیت تا  فراهم می کند مسئول سیاست گذاری برای معلولیتقلمروها و  ها و ایالت فدرالدولت 

 کرده است.تایید عموم  مشاورهرا برای  NDAFش نویس پی DRMM. هدایت کندو اجرای آنها را 

NDAF  .توسط یک برنامه کاری مدافعه از معلولیت حمایت خواهد شد که پیاده سازی اهداف، اصول و نتایج آن را هدایت خواهد کرد

امه کاری از طریق تعامل با افراد تدوین و به اجرا گذاشته خواهد شد. این برن قلمروها، ایالتی و فدرالاین برنامه کاری بین دولت های 

 Strategy’s Targeted Action)معلول اطالعات کسب خواهد کرد و در صورت لزوم، با برنامه های اقدامات هدفمند راهبرد 

Plans) پیدا کنید. اینجاآن را  مدافعه از معلولیت بخشی از برنامه های اقدامات هدفمند راهبرد است، که می توانید .همسو خواهد بود 

 چگونه می توانید نظرات خود را ابراز کنید؟

جدید، که می  NDAFما شدیداً هر فرد معلول، یا هر فردی در ارتباط با مدافعه از معلولیت را تشویق می کنیم که نظرات خود در مورد 

 نیز پیدا کنید، را ارائه دهد. این کار را می توانید به روش های زیر انجام دهید: DSS Engageتوانید آن را در 

  مراجعه به وب سایت مشاوره درDSS Engage. 

  ارسال کتبی نظرات از طریق ایمیل بهgov.audisabilityadvocacysecretariat@dss. 

                                                 
1
 حمایت کرده است. NDAFاسترالیای جنوبی در ابتدا با این تصمیم مخالفت داشت، با این وجود از پیش نویس جدید  

https://www.disabilitygateway.gov.au/document/3176
mailto:disabilityadvocacysecretariat@dss.gov.au
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 :ارسال کتبی نظرات از طریق پست به 

Disability Advocacy Policy 

GPO Box 9820 

Department of Social Services 

Canberra ACT 2601 

می شود که مشخص کنید آیا مایل هستید  خواستهارائه می دهید، از شما  DSS Engageچنانچه نظرات خود را آنالین از طریق 

 منتشر گردد یا خیر.  DSSنظرات ارائه شده تان در وب سایت

 اگر نظرات خود را از طریق ایمیل یا پست ارائه می دهید، لطفاً مشخص کنید که آیا مایل هستید نظرات تان آنالین منتشر گردند یا خیر.

 .می باشد 2222ژوئن  0بعدازظهر روز  2:22تاریخ موعد ارائه نظرات 

 چه مواردی را باید هنگام ارائه نظرات قید کنید؟

 لطفاً در زمان تهیه نظرات خود، از سواالت زیر به عنوان یک راهنما استفاده کنید:

جدید نگرش شما در مورد مدافعه را در بر می گیرد؟ چنانچه پاسخ خیر است، نیاز به چه تغییراتی  NDAFآیا معتقد هستید که  .0

 جود دارد؟و

، NDISجهت هدایت ارائه خدمات مدافعه به افراد معلول در محیط تغییرپذیر معلولیت، از جمله در زمینه  NDAF اصولآیا  .2

 مناسب هستند؟ چنانچه پاسخ خیر است، نیاز به چه تغییراتی وجود دارد؟

واضح و قابل دستیابی هستند؟ آیا نتایج متفاوتی باید به آنها اضافه شود؟ اگر این چنین باشد، چه مواردی باید به  NDAF نتایجآیا  .0

 آنها اضافه شوند؟

 مرتبط هستند یا آیا باید موارد متفاوتی به آنها اضافه شوند؟ NDAF مسئولیت ها، اصالحات و راهنمایی های سیاست گذاریآیا  .4

؟ چنانچه پاسخ خیر است، نیاز به چه آنچه مورد نیاز است را شناسایی کرده استعلولیت کنونی و آینده، در محیط م NDAFآیا  .2

 تغییراتی وجود دارد؟

 دارید؟ NDAFآیا شما نظر، افکار یا ایده های دیگری در مورد  .6

 ارسال کنید. disabilityadvocacysecretariat@dss.gov.auچنانچه سوالی در مورد روند مشاوره دارید، لطفاً ایمیلی به 

 مراحل بعدی

 از نظرات این مشاوره استفاده خواهند کرد. NDAFدولت فدرال، ایالت ها و قلمروها برای تکمیل 

به جلسه وزرا برای اصالحات ناتوانی و معلولیت جهت پشت  NDAF، نسخه نهایی NDAFپس از مدنظر گرفتن نظرات در مورد 

 آپلود می شود. ('Department of Social Services)نویسی ارائه خواهد شده، و بعد از آن در وب سایت اداره خدمات اجتماعی 
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