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 ایت کرناشک
یلی ی ا میں انسانی حقوق کا  آسٹر یلیں

صنف، نسل، ادارہ ہے جو  خودمختار ٹس کمیشن( ایک ئہیومن را  کمیشن )آسٹر
قانونی امتیاز  اور انسانی حقوق یک   میں امتیاز( ےک معامالتروزگار ) از امتی  ILO III،معذوری اور عمر یک بنیاد پر غٹں

ی اور خالف ورزیوں   ۔   یک شکایات یک چھان بیں  حل کرتا ہے

 یں شکایت دے سکتے ہیں آپ کن معامالت میں ہم

  ازدواجی حیثیتحیثیت، حمل، یان یک نوں صنفوں ےک درم دو شناخت، ، صنفی صنف میں   صنف یک بنیاد پر امتیاز •
، گھریلو  ،  حیثیت یا تعلقات یک   طور پر ستانے    اور جنیس رجحان یک بنیاد پر جنیسذمہ داریوں ماں ےک دودھ پالنی

۔ ازی سلوک اور امتی ا جان  شامل ہے

من میں  ، سیکھنی ےک ض وریذ عم ، حّسیان   وریذعم  ، عقیلوریذعم  مانی میں جس  ذروی یک بنیاد پر امتیازمع •
ر/چوٹ، ما   پر پیشکیفیات؛ کام ں؛ طبی  یو ؛ بیمار ںو معذوری اور نفسیان  معذوری  قبل  ستحال اور م ، ضی آنی واےل ضی

شخص ےک   معذور   اور ایک یک وجہ ےس امتیاز   مددگار جانوروںاور   آالتامدادی وں ےک ں؛ اور معذور و وری ذیک مع
۔ سلسےل میں ساتھ تعلق ےک   امتیاز شامل ہے

شامل    یک بنیاد پر نفرت اور امتیاز   حیثیتقویم یا نسیل ماخذ اور تارک وطن  ، نسب، ، رنگلمیں نس  یازنسیل امت •
 ۔ ہے 

۔ متہونی یک بنیاد پر ا ت زیادہ  یک عمر بہت کم یا بہمیں کیس عمر یک بنیاد پر امتیاز •  یاز شامل ہے

• ILO III ی میں رسگریم، سی  میں مذہب، جرائم ےک ریکارڈ،متیاز ا خذ یک وجہ ےس  اور سماجی ما خیاالت ایس ٹریڈ یونیں
 ۔ روزگار ےک معامےل میں امتیاز شامل ہے 

 میں نمائن   ویلتھ یک  یا کامن  جانب ےسکامن ویلتھ یک   میں   ف ورزیوںیک خال  انسانی حقوق  •
ی

  شامل ہے   ایسا عمل دیک
ی االقوایم  'شہری و سیایس حقوق ےک  مخصوص انسانی حقوق یک دستاویزات جیےسجس ےس مبّینہ طور پر   بیں

 ہون  ہو۔ ورزی  ف یک خال نشن'  ، 'بچوں ےک حقوق ےک کنونشن' اور 'معذور افراد ےک حقوق ےک کنو 'ےہدمعا 

یلیا میں کیس بیھ جگہ رہن  ہوں، آپ ش
چ نہیں  ، اور شکایت کرنی پر کچھ خر سکت  ہیں ایت کر کچاہے آپ آسٹر
۔  واضح کتں جا ت ےک عمل ےک مراحل نیچے ہوتا۔ شکای  رہے ہیں

 سوال پوچھنا 

ی ا  • پر    419 656 1300  تو آپ  ت  ہیں یا نہیں ت کر سککایکہ آپ کیس بارے میں ش   ےس علم نہیں گر آپ کو یقیں
نل انفارمیشن رسوس  نیش  میشن یکک   پر ای میل کر ےک  infoservice@humanrights.gov.au ر ےک یافون ک
۔  ےس  رابطہ کر سکت  ہیں

 ےک لتں آپ کو شکعمل  شکایت کا ہم  •
وع کرنی ۔ رسر  ایت فارم بھیج سکت  ہیں

 جو  نی یک کو ےس آپ کا رابطہ کروا  اگر ہم آپ یک مدد نہ کر سکت  ہوں تو ہم کیس ایےس ادارے •
ی
شش کریں ےک

 ۔ مدد کر سکتا ہو 
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 شکایت کرنا 

وری   • ۔ آپ شکایت فارم بھر کر اےس بذریعہ ڈاک یا فیکس ہمیں واپس بھیج  شکایت کا تحریری ہونا ضی ہے
۔ کر سکت  پر آن الئن شکایت   www.humanrights.gov.au یا آپ ہماری ویب سائیٹ سکت  ہیں   ہیں

وری ہو تو ہم آپ کو شکایت   جییح زبان میں شکایت کر سکت  ہیں اور اپبی تر آپ  •  ےک لتں مدد  اگر ضی
لکھنی

۔   دے سکت  ہیں

۔  • ورت نہیں ہے  ےک لتں آپ کو وکیل یک ضی
 شکایت کرنی

۔   حضاو س یک وجہ اہم آپ یک شکایت پر کام نہ کر سکت  ہوں تو ہم اگر  •
ی
   کریں ےک

ی اچھ  ن بیں

 اور  ر ےک آپ یک شکایترابطہ ک ہم آپ ےس •
ی
فراہم کرنی  آپ ےس مزید معلومات ہم  ےک بارے میں بات کریں ےک

۔  کا تقاضا کر   سکت  ہیں

رہے ہیں اور  ے گا جس ےک بارے میں آپ شکایت کر ادارے ےس رابطہ کرشخص یا ، کمیشن پہےل اس بالعموم •
یک  کا جواب دینی    یک شکایت  یا آپ/ ور ا ےس مخصوص معلوماتاپ یک شکایت یک ایک کانی دے گا۔ ہم ےس آا

۔   وایل معلومات میں  کمیشن کو ف  آپ یک شکایت ےک جواب میں  ہدایت کر سکت  ہیں
آپ ےک  راہم یک جانی

س تفمتعلق 
ّ
۔ شامل ہو  تفصیالت ذان   سمیت تال صیحسا  سکب  ہیں

ا ہوا تو  س ۔ اگر ایجاری نہ رکھنی کا فیصلہ کریںہو سکتا ہے کہ ہم آپ یک شکایت پر کام یسوں میں کچھ ک •
۔
ی
 ہم آپ کو اس یک وجہ بتائیں ےک

۔ •  ہم آپ ےس بات کر سکت  ہیں کہ مصالحت ےک ذریےع شکایت ےک حل یک کوشش یک جانے

 مصالحت 

  معامےل ک کا مطلب یہ ہے کہ ہم  (Conciliation) الحتمص •
 ےک لتں حل  ا کونے

س شخص یا  ر ا آپ یک او  نکالتی
 ہیں جس ےک ادارے یک مدد یک کوشش کر
 ۔ پ نی شکایت یک ہو  خالف آن 

نس ےک ذریےع  فر ٹیلیفون کان 'کنسیلیئشن کانفرنس' کہن  ہیں یا ےس روبرو میٹنگ میں ہو سکب  ہے ج الحتمص •
۔ ، ھ کیسوں مکچ  ہو سکب  ہے ات  چیت ےک ذریےع شکایاور بات   ےک تبادل  ز ای میلمصالحت کار ےک ساتھ یں

۔   کو حل کیا جا سکتا ہے

۔ مثال ےک طریقوں ےس حل کیا جا سک شکایات کو کبے مختلف ط • ییس میں تبدییل یا  معذرت، پال  ور پر تا ہے
 ۔ ہرجانی ےک ذریےع 

 معذوری، نسل اور عمر یک بنیاد پر امتیاز  صنف، –ممکنہ عدالتے کارروانی 

قانونی امتیازی سلوک  فیصلہ کرنی کا اختیار کمیشن کو یہ  • ۔  ہوا نہیں ہے کہ آیا غٹں  ہے

عدالت میں   آپ  ممکن ہے  پانے یا اےس کیس اور وجہ ےس روک دیا جانے تو حل نہ ہو  کونے اگر آپ یک شکایت کا   •
قانونی امتیازی سلوک ہے کہ  ں۔ عدالت فیصلہ کر سکب  و جا سکت  ہمعاملہ ل  ۔  ا ہو آیا غٹں  ہے

http://www.humanrights.gov.au/


Australian Human Rights Commission 
Fact sheet Making a complaint - Urdu 

 
NATIONAL INFORMATION SERVICE  

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

یلیا یا فیڈرل ک ایت کو  شکےککمیشن  • یلیا میں   ورٹختم کرنی ےک بعد فیڈرل رسکٹ کورٹ آف آسٹر
آف آسٹر

 ےک لتں آپ ےک پاس خواست در 
۔  60دینی  ہیں

 دن ہون 

۔ املہ نہیں ل  لت میں معکمیشن آپ ےک لتں عدا •  کر سکتا ہے
ی

 جا سکتا اور نہ یہ عدالت میں آپ یک نمائندیک

ورت ہ للیگ ن  ہوں تو آپ کو کیس وکیل یا  اگر آپ عدالت میں جانا چاہ • و سکب   رسوس ےس بات کرنی یک ضی
۔   ہے

 اور انسانی حقوق  ی سلوکامتیاز   ILO III –رپورٹ / فیصلہ

کمیشن کا صدر فیصلہ کر    پانے یا اےس کیس اور وجہ ےس روک دیا جانے تو حل نہ ہو کونے اگر آپ یک شکایت کا   •
۔ امتیازی   ILO III سکتا ہے کہ آيا   سلوک یا انسانی حقوق یک خالف ورزی ہونے ہے

ی ہو کہ اگر صدر مطم • ل  افیڈرل اٹالف ورزی ہونے ہے تو صدر خحقوق یک   نسانی یا اامتیازی سلوک یے رنی جٹی
۔ رپورٹ میں ےک ر ےک پہنچنی صدر کیس شخص کو  پاس اس معامےل یک رپورٹ کر سکتا ہے   واےل نقصان یا ضی

۔ رپورٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جلتں ہرجانی یک س ۔ فارش کر سکتا ہے  ا سکتا ہے

کمیشن یک ویب سائیٹ پر  یہاں  یصلوں یک مثالیں  بارے میں صدر ےک فقوق ےکحانی  یازی سلوک اور انس امت •
  act-ahrc-under-minister-http://www.humanrights.gov.au/publications/reports دستیاب ہیں 

؟ ت کہاں ےس مل سکتے ہزید معلوماجھے مم  یں

ی  یلیں
: ےس رابےط یک تفصیالت یہ    ٹس کمیشنئہیومن را آسٹر  ہیں

 فون
 419 656 1300:  نل انفارمیشن رسوسنیش 
TTY :1800 620 241 
NRS : 133 677 

 9611 9284 (02) فیکس: 

پریٹر ) ورت ہو تو آاگر آپ کو انٹر جم( یک ضی ی فون کر ےک  پر  450 131  پزبانی مٹ  یلیں
  ےس ٹس کمیشنئن راہیوم  آسٹر

۔ النی یکل مکا   درخواست کر سکت  ہیں

   TTYبذریعہپر فون کر ےک   241 620 1800 ےک نقص کا شکار ہیں تو آپ سماعت  یم یا ےس محرو اگر آپ سماعت 
۔ اگر     677 133 آپ  ناقص ہے تو سماعت یا گویانے  آپ یک محروم ہیں یا آپ سماعت ےس ہم ےس رابطہ کر سکت  ہیں

۔ اگر آپ کو ےک ذریےع (NRS) رسوس   نیشنل ریےل پر  ورت ہو   Auslan بیھ ہم ےس رابطہ کر سکت  ہیں پریٹر یک ضی انٹر
۔ تو ہم   آپ ےک لتں اس کا انتظام کر سکت  ہیں

راہم کر  ات فلومصورتوں میں مع است کرنی پر متبادلخو یک بینانے ناقص ہے تو ہم در   ا آپی ہیں  نابینا  آپ اگر
۔   سکت  ہیں

  ڈاک
GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

 ئنن ل آ
 humanrights.gov.auinfoservice@  ای میل: 

  www.humanrights.gov.au ویب سائیٹ: 

http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act
mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
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:   ایتشک آپ اس پن  پر جا کر آن الئن      کر سکت  ہیں
complaint-your-http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging 

 عمویم قانونی مشورہ 

 ےک بارے میں سوچ رہے ہیں تو   ایتشکاگر آپ 
 کرنی

 
 مشورہ لینا چاہیں آپ   غالبا

کمیونبر میں ایےس  ۔  پہےل قانونی
۔ ےک بارے میں مفت مشور  ر ستانے جانی ازی سلوک او ہیں جو امتی  رے موجود اونی ادقان  ہ دے سکت  ہیں

یا اپنی قریب ترین کمیونبر    )individuals/-https://www.nationallegalaid.org/for(  ل ایڈ ادارےلیگآپ کیس  
۔ر ےس رابطہ ک )www.naclc.org.au/directory(  نٹر ل سلیگ   سکت  ہیں

۔ یہ قانونی مشورے کا  اس پرچے م داری: دستب  اعالن  یں دی گتی معلومات رصف رہنمانی ےک طور پر ہیں
۔م  تبادل نہیں

 

 

 

http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging-your-complaint
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