
स्वयं-वकालत
बहुसांस्कृ ततक सहकर्मी सञ्ाल (Multicultural Peer Network)

 स्वयं-वकालतका प्रकारहरू  

> स्वयं-वकालतकताताहरू आफ्नो लागि आफै बोल्छन्। 

> स्वयं-वकालतकताताहरू गवश्ास िरता ्् गक प्रत्येक 
व्यक्तिलाई सर्ान रूपमा व्यवहार ि््तापरता । 

> स्वयं-वकालतमा रोज्ने अगिकार समावयेश र।

> स्वयं-वकालतकताताहरूलये अरू कसैको अतिकारको 
वकालत र प्रगतरक्ा ि त्ा सकर््।

> साम्गहक वकालतमा सरू्हको लाति व्यक्तिित 
वकालत िनने वा सरू्हलने सँिै वकालत िनने हु् सकर। 

 तपाईको अतिकार 

> मा्व अगिकार र स्वतन्त्रता हामी सबैका साझा र््

> हामी सबैसँि गवकल्प र रनोजाइहरू र््

> अपाङ्गता सगहत गजउ य्े माग्सहरूलाई अन्य 
माग्सहरूकनो जसै् समा् अगिकार र

> प्रत्येक व्यक्तिलाई समा् व्यवहार ि््तापरता

वकालत भ य्ेकनो आवाज उठाउनने हनो। यनो आफ्नो लागि आवाज उठाएर पररवतता् ि न्े 
बारयेमा हनो।



 स्वयं-वकालतकताता हुनुको अरता 

आफनो लाति बोलन  तपाई सक््हुनर यगि: 

> कसैलये तपाईलाई ्राम्नो व्यवहार िरता  भ य्े

> सयेवालये तपाईलाई जसरी सहायता ि््ताप न्े हनो त्सरी ििदै् 
भ य्े

> क््ै संस्ालये तपाईंलाई आफ्नो भ्ाइ राख्ये मौका गिँिै् 
भ य्े

> सूच्ा पढ्् िाह्नो र वा वयेबसाइट प्रयनोि ि त्ा िाह्नो र 
भ य्े

> तपाईं आफ्नो जीव्मा कये ही पररवतता् ि त्ा चाह््हुनर 
भ य्े। 

 योजना बनाउँदा 

> तयार रहनुहोस् 

> तपाईलाई कये  चागहनर/आवश्यकता र भन्येबारये  स्पष्ट  
रहनुहोस्

> तपाईं पररवारकनो सिस्य, सा्ी वा सहयनोिी व्यक्तिसँि 
तपाईं कये  भन् चाह््हुनर अभ्ास िनुताहोस् 

> तपाईलंने तवश्ास िनने व्यक्तिलाई तपाईसँि ला््हनोस्

 सञ्ार 

> व्यक्तिितरूपमा 

> फनो् 

> ई-मयेल 

प्रभावकारी संचार:

> र्ौक्िक संचार — तपाईकनो आवाज प्रयनोि िरये र।

> िैर-र्ौक्िक संचार — शारीररक भाषा, अ््हारकनो 
भाव, Auslan (अष्ट् येगलय् सांकये गतक भाषा) आगि। 

> ध्ान तदएर सुन्ने 

> बन्द प्रश्नहरू — कये  तपाई...? हु््हुन्थनो...? 
कगहलये? कहाँ? कनो ? कगत वटा…?

> िुला प्रश्नहरू — कसरी...? गक् ? कये ? 
मलाई ्प बताउ््हनोस्/...कनो बारयेमा

 र्ातनसहरूलाई सहायता िनुताहोस् 

तपाईंसहायता 
कायताकताताहरू

सा्ीहरू

तपाईंलये 
गवश्ास ि न्े 

कनोही

पाररवार

गशक्कहरू

वकालत 
संिठ्हरू

 पुनरूत्ान र वकालत 

पुनरूत्ानको मतलब कगठ् समय, घट्ा वा 
पररक्स्गतपश्ात पुनः पतहलनेकै अवसरार्ा फतकता नु हो।  

प््रूत्ा्कनो गवकासलये तपाईंकनो आवाजलाई बगलयनो 
ब्ाउँर र तपाईलाई आफ्नो लागि बनोल य्े स्वयंगवश्ास गिनर।

समस्या   
जानु्होस्

अरूसँि  
कुराकानी िनुताहोस्

तपाई कये  पररवतता् चाह््हुनर  
पत्ा लिाउनुहोस्

एउटा योजना 
बनाउनुहोस्

्याँ कौशल
तसकु्होस्

www.ssi.org.au/services/disability-services/multicultural-peer-network

बहुसांस्कृ गतक सहकममी सहायता सञ्ाल (MPN) अन्तरातागष्ट् य बसनोबास सयेवा 
(Settlement Services International (SSI)) कनो एउटा पहल हनो। पररयनोज्ालाई 
अष्ट् येगलया सरकारकनो सामागजक सयेवा गवभाि (Department of Social Services) 
द्ारा आग त्ाक सहायता उपलब्ध र।  


