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 شکایت کردن 

Australian Human Rights Commission (ای حقوق بشر استرال  ونی سی کم )  اتی نهاد مستقل است که شکا کی  
و نقض حقوق   (ILO III)  سازمان جهانی کارگزارش  مربوط به ضی تبع، یسن  ضی و تبع یناتوان ، ، نژادتی مربوط به جنس
 کند.  یم و فصل  و حل   یبشر را بررس

 د یکن ت یما شکا  در مورد آن به د یتوان ی شما م آنچه 

، یجنس  نی ب  ت ی وضع، یت ی جنس  تی هو، تی بر اساس جنس ضی و تبع یجنس  ت ی و اذ آزار  شامل  ی جنس ضیتبع •
 است.  یجنس  شی و گرا یخانوادگ ی ها ت ی مسئول، یردهی ش، رابطه ای  ییزناشو تی وضع، یباردار

  وشی ناخ ای  های ماری ب  ؛یو روانپزشک یری ادگی  ،ی حس، یفکر ، یجسم یبر ناتوان  یمبتن  ضی شامل تبع معلولیت ضیتبع •
به  کمک   ؛تی معلولکمک های و  ؛ندهی حال و آ، گذشته های  تی صدمات مربوط به کار؛ معلول ؛یپزشک طی راش ؛ها
 . می باشد و ارتباط با فرد معلول  واناتی ح

  یت مهاجر تی و وضع ی قوم  ای  یمنشأ مل، تبار، رنگ، بر نژاد یمبتن  ضی و تبع  یشامل نفرت نژاد  ینژاد  ضیتبع •
 است. 

 بودن است.  ری پ  ای جوان  یلی اس خاس بر ضی تبع شامل   یسن  ضیتبع •

،  یفری سابقه ک، در اشتغال بر اساس مذهب ضیشامل تبع  (ILO III )  سازمان جهانی کار   گزارش مربوط به  ضیتبع •
 است.  یو منشأ اجتماع ی اسی افکار س، یا ه ی اتحاد تی فعال

  عواملشود   یه ماست که گفت  ( کامنولث)  Commonwealth یندگی به نما ای  سط وت  یشامل اقدامات  حقوق بشر  • •
  ثاقی م)  International Covenant on Civil and Political Rights مانند، حقوق بشر  یالملل نی ب  خاص

حقوق   ونی کنوانس) Convention on the Rights of the Child ،(یاسی و س یمدن  حقوق در مورد  یالملل نی ب 
حقوق افراد با   ونی کنوانس) Convention on the Rights of Persons with Disabilitiesو   کودک
 را نقض می کنند.   (تی معلول

ندارد.  وجود   تی شکا  ای برای نهی و هز دی کن  تی شکا، دی کن  ی م یزندگ ای که در استرال  ییبدون توجه به جا دی توان  یم شما
 شده است.   انی ب  ری در ز ت ی شکا فرآیندمراحل 

 د یکنب پرس و جو   کی

  ای  419 656 1300با شماره تلفن  دی توان  یم ، یا نه دی کن  ت ی شکا ی زی در مورد چ دی توان  ی که م دی ست ی اگر مطمئن ن  •
National  Commission’sبا   @humanrights.gov.auinfoserviceبه  ل ی می ا قی از طر

Information Service  ( ونی سی کم ملی اطالعات خدمات ) دی ری تماس بگ. 

 .می شما ارسال کن  ی برا تی فرم شکا  کی ، شروع روند ی برا می توان  یما م •

 .دهیمارجاع   مک کندک تواند یکه م یکرد شما را به شخص  می خواه یسع، می به شما کمک کن  می نتوان ما اگر  •

 بکنید  ت یشکایک 
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خود   تی شکا  دی توان  یم ای  دی فکس کن  ا ی  پسترا پر کرده و آن را به ما  ت ی کام شفر دی توان  ی باشد. م یکتب  دی با تی شکا •
 . دی ارائه ده www.humanrights.gov.auما  تی در وب سا نی را بصورت آنال

  ت ی تا شکا می کن به شما کمک نیم می تواما  ،ومرت لز در صوو  دی کن  تی به زبان مورد نظر خود شکا دی توان  یمشما  •
 . دی سی خود را بنو

 . دی ندار ل ی به وک ی ازی ن  تی شکا ی براشما  •

 داد.  می خواه  حی آن را توض لی دل، می کن  یدگی شما رس تی به شکا می نتوان  ما اگر •

   ق یتحق

  که اطالعات می بخواهگرفت و ممکن است از شما  می با شما تماس خواه تان ت ی صحبت در مورد شکا  یما برا •
 . دی را ارائه ده یشتری ب 

را   تان ت ی از شکا ی تماس گرفته و نسخه ا   د ی دار ت ی که از آن شکا یسازمان  ای با شخص  ونی سی کم، یبه طور کل •
شما ارائه دهند.    تی به شکا ی پاسخ ای  / که اطالعات خاص و می ممکن است از آنها بخواهما کند.  ی م هی آنها ته یبرا

از جمله  ، یتواند شامل اطالعات شخص یشود م ی ارائه م ونی سی کمبه  شما  تی کاش  به پاسخ  که در یاطالعات 
 درباره شما باشد.  حساس اطالعات 

ما  ، فتدی اتفاق ب  نی . اگر امی شما ادامه نده تی شکارسیدگی به  که به  می ری بگ می ممکن است تصمما ، موارد یدر بعض •
 . داد  می خواه حی توضدلیل آنرا 

 . می با شما صحبت کن  از طریق مصالحه  تی حل و فصل شکا یبرا تالش در مورد ما ممکن است  •

   مصالحه

تا   می کمک کن ،  دی دار تی که از آنها شکا یسازمان   ای به شما و شخص  می کن  یم یاست که ما سع نی ا یمصالحه به معنا •
 .دی کن  دای حل موضوع پ   یبرا یراه

صورت    یکنفرانس تلفن  ک ی  قی طرز  ا ای " حهال مصفرانس به نام "کن  رو در رو نشست   ک ی تواند در  یمصالحه م •
 د. ن شو  و فصلحل   میانجیبا ها و مکالمه  ها ل ی می تبادل ا ق ی از طر ندمی توان  ات ی شکا، موارد ی. در بعضردی گ

جبران   ای   خط و مشی  ریی تغ، یعذرخواهیک با ، . به عنوان مثالو فصل هستند  از طرق مختلف قابل حل  اتی شکا •
 خسارت. 

 ی و سن ینژاد، یناتوان ، یجنس ضی ع بت -دادگاه  یاحتمال اقدام

 را ندارد.  اتفاق افتاده است  یرقانون ی غ ضی تبع اینکه در مورد ی ری گ می قدرت تصم ونی سی کم •

موضوع را به دادگاه   دی ممکن است شما بتوان ، شده استمتوقف   ی گری د یلبه دل ای نشده  و فصل  شما حل   تی اگر شکا •
 . ر ی خ ای اتفاق افتاده است  یرقانون ی غ ضی تبع ای که آ ردی بگ می تواند تصم ی. دادگاه مببرید
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 Federal Circuitارائه درخواست به   یبرا روز  60 شما  خاتمه می دهد  ت ی شکابه  ونی سی کمی که از زمان  •
Court of Australia  (  ای استرالفدرال  اییقضدادگاه)  ای Federal Court of Australia (  دادگاه فدرال

 . د ی دارت فرص (ای استرال

• Commission در دادگاه کمک   تانئه پرونده به شما در ارا ا ی ه ببرد شما به دادگا  یتواند موضوع را برا  ینم
 کند.

 . دی صحبت کن   یخدمات حقوق  ای  ل ی وک ک ی ممکن است الزم باشد با  د ی به دادگاه برو دی خواه  یاگر م •

 و حقوق بشر  ( ILO III  )  سازمان جهانی کار گزارش  مربوط به ض یتبع –/ گزارش  م یتصم

  س ی رئ ) President of the Commission، شده باشد متوقف  ای نشده  حل و فصل  ی گری د لی به دل تی اگر شکا •
نقض حقوق   ای  ( ILO III  )  سازمان جهانی کارگزارش   مربوط به  ضی تبع ای که آ  ردی بگ می تواند تصم یم (ونی سی کم

 . ری خ  ای بشر رخ داده است 

موضوع را به   نی تواند ا یم او ، نقض حقوق بشر رخ داده است ای  ضی باشد كه تبع قانع شده Presidentاگر  •
Federal Attorney-General (رال دادستان كل فد)  گزارشاین گزارش دهد. در ،President  د  توان  یم

است   گزارش ممکن نی جبران خسارت كند. اپیشنهاد ، كه فرد متحمل شده است  یهرگونه خسارت و جراحت  یبرا
 شود.   ئه راا ( مجلس)  Parliamentدر 

در    Commission تی و حقوق بشر در وب سا ضی در مورد تبع President مات ی از تصم ییها نمونه •
act-ahrc-under-minister-eportshttp://www.humanrights.gov.au/publications/r ر  د

 دسترس است. 

 نم؟ کسب ک  ی شتریتوانم اطالعات ب   یکجا م از

 است:  ر ی ز به شرح  Australian Human Rights Commissionتماس  اطالعات 

 تلفن 
National Information Service (یاطالعات مل دماتخ ) :419 656 1300 

1800 620 241: TTY 
133 677 NRS 

 9611 9284 (02):  فکس 

 Australian Humanبه  دی و بخواه دی ری تماس بگ 450 131با شماره  دی توان  یم  شفاهی  به مترجم ازی صورت ن  در
Rights Commission دی وصل شو . 

. اگر  دی ری با ما تماس بگ TTY ق ی از طر 241 620 1800 با شماره  دی توان  یم دی دار ییاختالل شنوا ای  دی ناشنوا هست  اگر
( با ما  NRS) یمل  رله خدمات ق ی از طر 677 133با شماره  دی توان  ی م دی دار یگفتار ای  ییاختالل شنوا ای  دی ناشنوا هست 

 . می ده بی شما ترت   یکار را برا  نی ا می توان  ی م د، مای دار ازی ن  Auslanبه مترجم اگر . دی ری تماس بگ

رائه  ا نی گزی جا یها  فرمتاطالعات را در   ، ما می توانیمخواستدر صورت در  ،دی دار یینای اختالل ب  ای  دی هست  نای ناب  اگر
 .می ده

 پست 
GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act
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 آنالین 
 humanrights.gov.auinfoservice@: لی می ا

 anrights.gov.auwww.hum: ت ی سا وب 

 انجام دهید: نی خود را آنال  تی ، شکازیر  ت ی با مراجعه به سا دی توان  یما شم
complaint-oury-http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging 

 کلی یحقوق  مشاوره

وجود دارد که   محلی جامعه  ی . خدمات حقوقدی کن  افتی در یمشاوره حقوق دی است بخواه ، ممکندی هست  تی ر شکابه فک اگر
 ارائه دهند.  گانی ، مشاوره راتی و آزار و اذ ضی توانند در مورد تبع یم

 نی کتری نزد ای ( individuals-ionallegalaid.org/forhttps://www.nat/)  یحقوق نهاد کمک  ک ی با  دی توان  یمشما 
Legal Aid (یمرکز حقوق ) جامعه محلی  ( خودwww.naclc.org.au/directoryتماس بگ ) دی ری . 

  نی گزی جا ک ی ن یرفته شده است. انظر گ برگه اطالعات فقط به عنوان راهنما در  نی ر ا: اطالعات موجود د تی مسئول سلب 
 . ست ین ی مشاوره حقوق یبرا

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
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