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 معلوماتی پرچہ

  (Racial Discrimination Act)  ایکٹامتیاز ےکسیل ن

 ےک تحت شکایات

؟  ایکٹ ا امتیاز کسیل ن   کیا ہے

ار دیتا ہے کہ  نون ےک خالف قر اےس قا The Racial Discrimination ACT 1975 (Cth) (the RDA)) ایکٹ ا امتیاز کسیل ن
منرک وطن آپ یک نسل، رنگ، نسب، قویم یا نسیل ماخذ یا تا فانہ برتاؤ کیا  صحیثیت یک وجہ ےس آپ ےک ساتھ غیر

۔  جائے

۔پر نفرت کو بیھ قانون ےک خالف  وں بنیادسیلنیہ   قرار دیتا ہے

؟  یہ قانون کب استعمال کیا جا سکتا ہے

 ےک کئے 
ی

:   RDAفانہ برتاؤ حاصل کرنے ےک لیر معامالت میر منص آپ عوایم زندیک  کو استعمال کر سکیے ہیر

، حاصل کرنا، مالزمت  مالزمت  –روزگار  • ائط و حاالت، تربیت، ترقے ۔ یک شر  برطرقے

 نیورسئی میر داخلہ لینا یا پڑھنا۔ یا شکاری سکول، کالج یا یو رائیویٹ پ –تعلیم  •

 یا یونٹ کرانے پر لینا یا خریدنا۔ مکان  – رہائش •

رف ےس خدمات،  طموں یک شکاری محکبینکنگ یا انشورنس،  جیےس   – یا استعمال کرناخدمات حاصل  •
ے  یا ٹییل کمیونیک ٹرانسپورٹ وں یا  یک خدمات، یشیے ہ  یگروںکار وکیلوں، ڈاکیی ہ یک طرف ےس پیشہ وران  وغیر

 دمات۔کانوں یا تفرییح مقامات یک طرف ےس خ تورانوں، د خدمات، ریس 

۔ ، ہوٹل یا شاپفاتر، ریستوران، شکاری دپارکجیےس   – عوایم مقامات تک رسات   •  نگ سنیی

؟تیاز  ماسیل ن  ےس کیا مراد ہے

جییس صورتحال میر ایک اور شخص یک نسبت کم  ایس    ساتھتب واقع ہوتا ہے جب ایک شخص ےک  امتیاز سیل ن
یل ماخذ یا تارک وطن حیثیت یک وجہ ےس ہو۔ مثال ےک  قویم یا نس یہ اس یک نسل، رنگ، نسب، ہو اور  کا برتاؤ مہربانے  

کہ وہ کیس  انکار کر دے  پر دینے ےس  مکان کرانے اس وجہ ےس خص کو سٹیٹ ایجنٹ کیس شطور پر اگر ایک رئیل ا
۔ امتیاز  'بالواسطہیا رنگت کا ہے تو یہ  پس منظر سیلمخصوص ن  ی سلوک' ہے

  کیس مخصوصہو لیکن   واجبل یا پالییس  اصو  ایک یہسب لوگوں ےک لیر جب ہوتا ہے واقع تب بیھ  امتیاز سیل ن
منصفانہ اثر ہو۔ اےس 'تارک وطن حیثیت ےک یا خذ نسب، قویم یا نسیل مارنگ،  نسل،   واسطہل ا'بلوگوں پر اس کا غیر
۔ مثال ےک طور پر   ی سلوک'امتیاز  ے کو کام  اپنے مالہو سکتا ہے کہ ایک کمپئے اسطہ امتیازی سلوک الو بیہ  کہنے ہیر زمیر

یں یدوش  پر ٹوپیاں یا ش ڈھکیے وایل ے پس منظروں ےک لوگوں پر    ےس کچھ نسیلکیونکہ اس   کرے  ےس منع ہنیے پ  چیر
منصفانہ اثر پڑنے کا ا  ۔مکان ہے غیر
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؟نس  یل بنیادوں پر نفرت ےس کیا مراد ہے

ہ ےک خالف کھےل عام کچھ کیا  خذ ےک فرد یا لوگوں ےک گرو ، رنگ، قویم یا نسیل مالیہ قانون ےک خالف ہے کہ کیس نس 
 و۔پیدا ہونے کا امکان ہ  یا خوف تذلیل، توہی   ، ناگواری جائے جس ےس

 : ےک حواےل ےس  نسل جیےسنسیل بنیادوں پر نفرت یک مثالوں میر یہ شامل ہو سکتا ہے  

نیٹ • نگ سائیٹس  سو جس میر ای فورم، بالگ،  مواد  ناگوار   پر  انیی شل نیٹ ورکنگ سائیٹس اور وڈیو شییے
 شامل ہیر 

 تصویریںتبرصے یا  ناگوار میر بوعات جییس مطاخباروں، میگزینوں، پرچوں یا فالئرز  •

 تقریریں  ناگوار  جلےس میر  ایمعو  •

 تبرصےیا سکول میر بدزبانے واےل  یا پبلک ٹرانسپورٹ  جائے کار، پارککیس عوایم مقام جیےس دکان،  •

 برصے۔ ےس بدزبانے واےل ت ہلکاروں یک طرفائیوں، کوچ یا اقامات پر کھالڑیوں، تماشکھیلوں ےک م •

 ؟ہی  ہے انون ےک خالف نقطرزعمل ا ناگوار نسل یک بنیاد پر کونس

RDA    گزارنے ےک حق ےک   ےک بغیر 'آزادئ اظہار'( اور نسیل بنیادوں پر نفرت  )سکیے ےک حق   کھل کر بات کر کا مقصد 
ی

زںدیک
۔توازن  درمیان تو یہ   ئے جا ا یک  چھے ارادے ےس"عقول طور پر اور ا"م  کو   درجہ ذیلمناگر کہتا ہے کہ    RDAرکھنا ہے

  : ہے قانون ےک خالف نہیر 

ے ظاہر کر رہا  ایک کردار نسیل حواےل ےس ناگوار  میر ڈرام کیس   ثال ےک طور پر م –ن کا مظاہرہ پارہ یا ف فن • رونے
 ہو

ےک طور  مثال   –لۂ خیال یا مباحثہ طباعت، تباد پیش کردہ کوت  بیان،  یا سائنیس مقاصد ےس یملعحقیقی  •
تبادلۂ  کاری پالییس پر ش  یکیص اقدامات  میگریشن، ملئی کلچرل ازم یا مخصوص گروہوں ےک لیر خصو پر ا

 خیال یا مباحثہ کرنا 

ےک طور پر نسیل حواےل  مثال  –رپورٹ پیش کرنا فانہ اور درست صیک منوایم مفاد ےک کیس معامےل می  اع •
 ےس ناگوار طرزعمل ےک بارے میر اخبار میر ایک منصفانہ رپورٹ

ے یک شخص ےک حقیقے رصہ ااگر وہ تب رنا، صفانہ تبرصہ کمن •  ہو۔  کا اظہار   یقیر

 ا ہوں؟ ربہ ہو تو می  کیا کر سکتجکا ت  یل بنیادوں پر نفرتنسامتیازی سلوک یا اگر مجھے 

 
 
۔ خص متعلقہ شآپ براہ راست  غالبا  یا لوگوں ےس اس بارے میر بات کرنا چاہیر

ا  ےسایسا کرنے اگر اس ےس مسئلہ حل نہ ہو یا آپ  یلیا میر انسانے حقوق ےک کمیشن )نے ہوں تو آپ گھیر
ے  آسآسیی یلیر

یی
۔ آپ    پاس شکایتےک (ہیومن رائٹس کمیشن ، ایڈووکیٹیسولیس کیس اپئے شکایت  کر سکیے ہیر ے  یی ہ  یا ٹریڈ یونیر وغیر

۔ ےک   ذریےع بیھ بھیج سکیے ہیر

 پر کچھ خرچ نہیر ہوتا۔ کرشکایت     پاسشن ےککمی 
 نے
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وری آپ یک  ۔شکایت کا تحریری ہونا ضے بذریعہ ڈاک یا فیکس  بھر کر  آپ ن کا ایک شکایت فارم ہے جےس کمیش   ہے
۔ اگر آپ اپئے شکایت لکھ نہیر  ایت پر آن الئن شک  یا آپ ہماری ویب سائیٹبھیج سکیے ہیر ہمیر   داخل کر سکیے ہیر

۔ سکیے تو ہم آپ یک    مدد کر سکیے ہیر

وری ہے کہ آپ یک شکایت ےک   جن   یہ بحث اٹھانے جا سکئے ہو کہ آپ  طور پر معقول قابل قبول ہونے ےک لیر ضے
، وہ غیر   امتیازی سلوک ہیر اور آپ کو اپنے الزامات ےک متعلق کاقے  واقعات ےک بارے میر شکایت کرنا چاہنے ہیر

قانونے
 ج  تفصیل فراہم کرنے ہو 
ی

 ہوا تھا اور کون اس میر شامل تھا۔ کہاں کب اور  ،  تھا  س میر یہ شامل ہے کہ کیا ہوا یک

۔ ا کیس بیھ زبان میر لکیھ جا سکئے ایت  شک ورت ہے گر آپ کو ت ہے جم یک ضے ا انتظام  ک   تو ہم اسحریری یا زبانے میے
۔    کر سکیے ہیر

؟ جھے مم  زید معلومات کہاں ےس مل سکتی ہی 

ے  یلیر
: ےس رابےط یک تفصیالت یہ    ٹس کمیشنئہیومن را آسیی  ہیر

 فون
 9888 9284 (02)یا  419 656 1300:  نل انفارمیشن شوسنیش 
TTY :1800 620 241 )ٹول فری( 
 9611 9284 (02) یکس: ف
 

  ڈاکبذریعہ 
GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

 ئنآن ل 
 humanrights.gov.auinfoservice@  ای میل: 

  www.humanrights.gov.au ویب سائیٹ: 

:   ایتشک پر جا کر آن الئن آپ اس پنے    کر سکیے ہیر
.lm/index.htmwww.humanrights.gov.au/complaints_information/online_for 

ہم ےس    TTYبذریعہپر فون کر ےک   241 620 1800 ےک نقص کا شکار ہیر تو آپ سماعت  یم یا ےس محرو اگر آپ سماعت 
۔  ورت ہو تو ہم   Auslanاگر آپ کورابطہ کر سکیے ہیر پرییی یک ضے ۔ انیی  آپ ےک لیر اس کا انتظام کر سکیے ہیر

راہم کر سکیے  ات فلومصورتوں میر مع است کرنے پر متبادلخو یک بینانے ناقص ہے تو ہم در   ا آپی ہیر   نابینا  آپ اگر 
۔   ہیر

 مواقعرت یک شکایات ےک لی  رابےط ےک دورسے دوں پر نفبنیانسیل 

یات یا آن الئن مواوںاستاندر ناگوامیر پیش کردہ   اگر آپ کو میڈیا  ے کد ، نشر یلیر
ے پر تشویش ہے تو آپ آسیی میونیکیشیے

بورڈ ےس  ات ےک سلسےل میر آپ ایڈورٹائزنگ سٹینڈرڈز ، اشتہار ےس شکایت کر سکیے ہیر  (ACMA)  اینڈ میڈیا اتھارنی 
ے پریس کاؤنسل ےس شکایت کآےک بارے میر ی رپورٹوں خبار شکایت کر سکیے ہیر یا ا  یلیر

۔ آپ سیی متعلقہ ر سکیے ہیر
۔ میڈیا ادارے ےک ایڈییی یا مینیجر ےس   بیھ شکایت کر سکیے ہیر

ل  مسئلہ ح ٹس سنیی ےس رابطہ کر ےککمیونئی جس کیس  پر تشویش ہے تو آپ  اگر آپ کو ہمسایوں ےک ناگوار طرزعمل 
۔نے ہیر تو ڈیپاسنگ میر رہؤ اگر آپ پبلک ہا  یا   کرنے ےک لیر مدد ےل سکیے ہیر     رٹمنٹ آف ہاؤسنگ ےس مدد ےل سکیے ہیر

دانہ حملہ کیا جائ  تو پ
ّ
د یک دھمیک دی جائ  یا آپ پر متشد

ّ
۔اگر آپ کو تشد  ولیس ےک پاس جائی 

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html
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 عمویم قانوت  مشورہ 

 وچ رہے ہیر تو کرنے ےک بارے میر س  ایتشکاگر آپ 
 
ے ےس رابطہ کرنا  پہےل قانونے مشورہ لینا  آپ   غالبا یا اپئے ٹریڈ یونیر

۔    چاہیر 
ی
ہ دے  ےک بارے میر مفت مشور  ستائے جائے ازی سلوک اور رے موجود ہیر جو امتیاکمیونئی میر ایےس قانونے ادےک
۔   کیھ جا سکئے ہیر یہاں دی   یک تفصیالتےس رابےط ل سنیی قریب ترین کمیونئی لیگ  آپ ےکسکیے ہیر

)www.naclc.org.au/directory(۔  

۔ یہ قانوت  مشورے کا ماس پرچے م داری: دستب  عالن ا تبادل  ی  دی گت  معلومات رصف رہنمات  ےک طور پر ہی 
۔  نہی 

 

http://www.naclc.org.au/directory

