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ایتشکیک  کردن درج   
. 

، اد، معلولیت و تبعیض سنت، نژسیط به جنبورت مایاه شک کاد مستقل است هنک ن حقوق بشر استرالیا یکمیسیو

 .حل میکندحقوق بشر را بررسی و و نقض  ILO IIIتبعیض 

 ید میتوانرد برای ما شکایت کرده شما در چه موا

وضعیت بین  ، هویت جنسیتی،س جنسیتساا جنسی و تبعیض بر ازاراذیت و  شامل تبعیض جنسیت •
و گرایش جنسی  فامیلی های لیتو، شیر دهی، مسئشوییزنارابطه یا  داری، وضعیت  هی، حاملجنس

  است.

و معلولیت روانی، امراض  دی، حسی، یادگرفتنهوشمن جسمی،  مبتنی بر ناتوانی شامل تبعیض یض معلولیتتبع •

ت، ت های گذشته، حال و اینده، و کمک کننده معلولی لی به کار، معلوصدمات مربوط و یا بیماریها، وضعیت صحی، 

    .ل باشدمعلو  ا یک شخصط ب یوانات و ارتباکمک به ح

گ، تبار، منشا ملی یا قومی و وضعیت رن اد،نفرت نژادی و تبعیض بر اساس نژ شامل تبعیض نژادی •
  مهاجرت باشد.

 باشد.ودن ا پیر بشامل تبعیض بر اساس خیلی جوان ی تبعیض سنی •

ر اساس مذهب، سابقه جنایی، فعالیت اتحادیه کارگری، عقیده امل تبعیض در کار بش ILO III تبعیض •
 .جتماعی باشدا امنشسیاسی و 

اسناد خاص حقوق نقض شود مییا به نمایندگی از کامنویلت که ادعا از طرف  اقدامات شامل قوق بشرح •
و اطفال دنی و سیاسی، کنواسیون حقوق لمللی حقوق مباشد، مانند میثاق بین اشده بشر بین المللی 

   ت باشد.کنوانسیون حقوق افراد با معلولی

نه برای شکایت کردن هزیو  کنیدشکایت  زندگی میکنیداسترالیا  کدام قسمتدر ما میتوانید بدون توجه به اینکه ش

 ه است.ن شدر بیاایت در زیحل درج شک دارد. مراود نمصرف وجیا 

 ن معلوم کرد برایتماس 

به خدمات ملی معلومات به رد چیزی شکایت کنید، شما میتوانید ا میتوانید در مویستید که ایاگر مطمئن ن •

 تماس بگیرید. infoservice@humanrights.gov.auیا از طریق ایمیل زنگ  419 656 1300شماره 

 ارسال کنیم. برایتانیک فرم شکایت وع پروسه رای شرب یمما میتوان •

 .معرفی کنیم تواندمیصی که کمک کرده شخما را به یم کرد شواه، سعی خنیمکمک ک شما توانیم بهنگر ا •

 شکایت ک درج ی 

ا فکس کنید و همچنان ی میتوانید یک فرم شکایت را پر کرده و انرا به ما پستشکایت باید کتبی باشد. شما  •

 تسلیم کنید. www.humanrights.gov.au یت ما یبسارا انالین در وان شکایت یدنامیتو

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/


Australian Human Rights Commission 
Fact sheet Making a complaint - Dari 

 
NATIONAL INFORMATION SERVICE  

telephone 1300 656 419 or (02) 9284 9888 • www.humanrights.gov.au •infoservice@humanrights.gov.au 
April 2020 

تن در نوشوم به شما کمک و ما در صورت لزرج رد نظر تان دا میتوانید شکایت تانرا به لسان موشم •

 .کرده میتوانیمتان  کایتش

 .ل نداریدبه وکی  ا نیازیشم دنکایت کربرای ش •

 را توضیح خواهیم داد.دلیل ان ، گی کنیمیداگر ما نتوانیم به شکایت شما رس •

 ت اقتحقی

ه و ممکن است از شما بخواهیم ک خواهیم شدد شکایت تان در تماس ردر مو کردن برای صحبتما با شما  •

 اطالعات بیشتری را ارائه کنید.

از شکایت  کاپی کرید تماس گرفته و یاز ان شکایت دا ص یا سازمانی کهبه صورت عموم، کمیسیون با شخ •

ما معلومات خاص و یا پاسخی به شکایت شا بخواهیم که انه بدسترس شان قرار میدهد. ممکن ما ازشما را 

معلومات د شامل ود میتوانفراهم میشایت شما در ارتباط به پاسخ شک ارائه کنند. معلوماتی که به کمیسیون 

 ما باشد.رد شحساس در مو تامول معلومششخصی، ب

اتفاق افتاد، اگر این   م.هیما به معامله ادامه ندشیم بگیریم که با شکایت ، ممکن است ما تصمارددر بعضی مو •

 ه چرا. ما توضیح خواهیم داد ک

 کردن صحبت کنیم. همصالح ریقطاز  یتشکاکردن برای حل و فصل با شما ما ممکن  •

 شتی ایا مصالحه و 

راهی  تا یا سازمان که از انها شکایت دارید ما و شخصا سعی میکنیم با شم هاین است ک ه به معنایمصالح •

 پیدا کنیم.موضوع برای حل را 

طریق تیلفون صورت گیرد. نس مصالحه" و یا از میتواند در یک نشست رو در رو به نام "کنفرا مصالحه •

 حه کننده حل میشوند.صالمکالمه با م ها و در بعضی موارد، شکایات از طریق تبادل ایمیل

ن خواستن، تغییر در پالیسی و یا جبراال، با معذرت ثبعنوان م شکایات از طرق های مختلف قابل حل است. •

 شد.ت باخسار

 معلولیت، تبعیض نژاد و سن جنسیت، –اقدام احتمالی محاکمه 

 .را ندارد تصمیم گیریدرت کمیسیون قاست ت گرفته تبعیض غیر قانومی صور که ایامورد ایندر  •

ه بکشانید. بتوانید موضوع را به محکم کن، شما ممه دالیل دیگر فسخ شدکایت شما حل نشد و یا باگر ش •

 ت گرفته است.محکمه میتواند تصمیم بگیرد که ایا تبعیض غیر قانونی صور

محکمه دار مبرای واست درخفسخ کند که وقتیکه کمیسیون شکایت شما را از  وقت دارید روز 60شما  •

 ه فدرالی استرالیا ارائه کنید.استرالیا و یا محکمفدرالی  

گی و کمک نمایندحکمه ممسئله شما در شما در  ابرا به محکمه بکشاند و کمیسیون نمیتواند موضوع شما  •

 کند.

 کنید. رانی با وکیل و یا خدمات قانو ضرورت به صحبت د ممکن شماه برویخواهید به محکماگر می •
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  تبعیض و حقوق بشر  ILO III -پورم/راتصمی

 ILOا تبعیض یم بگیرد که ایبرطرف و یا قطع نشده باشد، رئیس کمیسیون ممکن تصم یکایت به دالیلاگر ش •

III نقض حقوق بشر رخ داده استا و ی. 

ی ن موضوع را به لومیتواند ایقوق بشر رخ داده است، رئیس قانع شود که تبعیض یا نقض حئیس اگر ر •

رد  فحتی که ابرای هر گونه خسارات و جر پیشنهاد ر، رئیس میتواندودر راپ .فدرال ارجاع کندرنوال څا

  در پارلمان ارائه شود.. این راپور ممکن کند را متحمل شده باشد

تبعیض و حقوق بشر در وبسایت کمیسیون در یس در مورد مثالهای از تصمیمات رئ •

act-ahrc-under-minister-http://www.humanrights.gov.au/publications/reports  موجود

 است.

 از کجا من معلومات بیشتر بدست اورده میتوانم؟ 

 ترالیا در ذیر است:اس مشخصات تماس کمیسیون حقوق بشر

 تیلفون

 419 656 1300اطالعات ملی: خدمات 
TTY :1800 620 241 
NRS :133 677 
 9611 9284 (02)فکس: 

زنگ بزنید و از انها بخواهید شما را با کمیسیون   450 131ید میتوانید به شماره داشته باش به یک ترجماننیاز گر شما ا
 حقوق بشر استرالیا وصل کنند. 

در تماس با ما  241 620 1800ه به شمار TTYیق از طرل شنوایی دارید میتوانید یا اختالاگر شما ناشنوا و 

 National)ید. اگر شما ناشنوا و یا اختالل شنوایی و گفتاری دارید میتوانید از طریق خدمات ملی ریلی شو

Relay Services NRS) ید. اگر شما به مترجم تماس شوا ما در ب 677 133 به شمارهAuslan  دارید ما نیاز

 هیم.ترتیب دما ای شمیتوانیم اینکار را بر

تان فراهم رایدیگری بر قالب های و یا اختالل بینایی دارید ما میتوانیم درخواست و معلومات را دینا ناب شما اگر

  کنیم.

 پست

GPO Box 521 
Sydney NSW 2001 

 نانالی

 v.au@humanrights.goinfoserviceایمیل: 

 ov.auwww.humanrights.g: وبسایت

 نید از طریق انالین شکایت را درج کنید با رفتن بهشما میتوا

.complaint-your-nts/lodginghttp://www.humanrights.gov.au/complai 
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 نیمومی قانومعلومات ع

ن است مشوره قانونی دریافت کنید. خدمات حقوقی جامعه وجود دارد ستید، ممک ن هاگر شما به فکر شکایت کرد

 هم کنند.افرذیت مشاوره رایگان زار و اند در مورد تبعیض و اتوانکه می

ا و یا ب )individuals/-https://www.nationallegalaid.org/for(ادرات کمک قانون به شما میتوانید با 

 در تماس شوید. )www.naclc.org.au/directory(ن مرکز قانونی جامعه نزدیکتری

ن جایگزین وان راهنما در نظر گرفته شده است. ایومات موجود در این برگه فقط به عنمعل: تسئولیسلب م

 اند. نمیتو مشوره قانونی شده

 

 

 

https://www.nationallegalaid.org/for-individuals/
http://www.naclc.org.au/directory

