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 مات مشخصمعلوبرگه 

 ات تحت قانون تبعیض نژادی شکای

 قانون تبعیض نژادی چیست؟

اصلیت، د، رنگ، تبار، ل نژاانون میپندارد که به دلیخالف قاینرا   (the RDA) (Cth)  1975قانون تبعیض نژادی 
 شود.عادالنه غیرشما رفتار با وضعیت مهاجرت منشا ملی یا قومی و یا 

 میباشد.الف قانون تنفر نژادی خ نو همچنا

   استفاده کرد؟از این قانون میتوان  چه زمانی

 از زمینه های زندگی استفاده کنید:یاری عادالنه در بس برخوردبرای  RDAشما میتوانید از 

 وظیفه اخراج شدن. فیع، از ، اموزش، ترهوظیفیک ت اوردن بدس – هوظیف / شغل •

 یا دولتی، کالج یا پوهنتون و ب خصوصیمکتنام یا تحصیل در یک ثبت  –تحصیالت  •

 .و یا خرید خانه و یا اپارتماناجاره  –اسکان  •

خدمات وسط ادارات دولتی، ، خدمات ارائه شده تهبانکداری و یا بیممانند  –ت یا استفاده از خدمات اف دری •
ت  ، خدماکاران هو یا کسب داکتران وکیالن، طتوسترانسپورتی و مخابراتی، خدمات مسلکی مانند ارائه شده 

  ای تفریحی.ه ازه ها و مکانمغها،  رستورانتط ارائه شده توس

  مراکز فروشکاه ها. و ت ها، هوتل هارستوران، دفاتر دولتی ند پارکها،مان –دسترسی به اماکن عمومی  •

 تبعیض نژادی چیست؟ 

دو گونه مقابل د خوربر با در یک حالت مشابه با شخص دیگری شخص یک افتد کهیاتفاق م یطیدر شرا ینژاد ضیتبع

تبعیض مستقیم" "این  ،. به عنوان مثالباشد مهاجرت تیوضع ای یقوم ای ی، منشأ مل، تبار، رنگنژاد لیبه دل شود و

 و یخاص نژاد وپگر یکاز ل اینکه انها به دلی یخصبه ش خانه  دادن جارهااز  رهنمای معامالت  کیاگر  ود،بخواهد 

 .دزامتناع ور پوست هستند ورنگ  ای

باشد اما بر  کسانیهمه  یوجود داشته باشد که برا پالیسی ایقانون  کیافتد که یاتفاق م یهنگام نیهمچن ینژاد ضیتبع

" میرمستقیغ ضی"تبع نیناعادالنه دارد. به ا ریتأث تمهاجر تیوضع ای یقوم ای ی، منشأ مل، تبار، رنگنژاد کیافراد 

در محل  دیکارمندان نبا دیبگو وباشد داشته  میرمستقیغ ضیعت تبشرک کی، ممکن است شود. به عنوان مثال یگفته م

 باافراد  یک تعدادبر  یناعادالنه ا ریاحتمال وجود دارد که تأث نیا اری، زاستفاده کنند گرید یلباس ها ایکار از کاله و 

 داشته باشد. ی/ قوم ینژاد نهیشیپ

 تنفر نژادی چیست؟ 

ی یک شخص و یا یک گروپ از مقوشا ملی یا ژاد، رنگ، مننء عام بر اساس ر مالف قانون است که کاری را دن خالای

 .شود ن، تحقیر و شرمساری و ترس و خوفتوهیباعث احتماال مردم که 

 مسائل نژادی:ست شامل نژادی ممکن افرت مثالهای از ن
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و سایت  های اجتماعیت های شبکه انترنت، بشمول فاروم های اکترونیکی، بالگها، سایدر میز ن اتوهی مواد •

 و ها میباشدیشتن ویدتراک گذاشهای به ا

 ا، مجالت و بروشور ها باشدنامه هروز ات ماننددر نشرویر اتص یاتوهین امیز نظرات  •

 ظاهرات عمومیسخنرانی های توهین امیز در ت •

 کتبر ممحل کار، پارک، در ملی بس و یا دغازه، در یک مکان عامه، مانند من امیز اظهارات توهی •

 ربیان و مسئوالن.متوسط بازیکنان، تماشاچیان،  اظهارات توهین امیز در مسابقات ورزشی •

 قانون نیست؟ مبتنی بر نژاد خالف  ه موقع رفتار توهین امیز چ

 RDA است.ژادی ندگی کردن عاری از نفرت نحق ز( و بیان ازادی) ازادنهمکالمه تعادل حق  نگهداشتن RDAهدف 
 :یستخالف قانون ن" دشون نیت و منطقی انجام با حس" ر اگگوید موارد زیر می

در ان رفتار های توهین امیز نژادی  مثال، در یک نمایشنامه که بعنوان  –نری یک اثر هنری یا نمایش ه •
 ود.توسط یک کرکتر بیان میش

اظره مثال، بحث و منبعنوان  –برای اهداف ساینسی اکادمیک صادقانه بحث  صحبت و یا ه،رییک بیان، نش •
   یک گروپ خاص باشد.ای ا اقدامات ویژه برهنگی بودن و یالیسی های ملی مانند مهاجرت، چند فردر باره پ

مثال، یک راپور عادالنه در  بعنوان  –مورد عالقه عوام در مورد موضوع قیق ی منصفانه و دتهیه گزارش •
 . ر توهین امیز نژادیرفتاه بارزنامه در ک روی

 عقیده شخص باشد. سخ اظهار نظر یک بیان عقیده رار اگ، هعادالناظهار نظر  •

 نم؟ انجام دهم اگر تبعیض یا نفرت نژادی را تجربه ک انممیتو ه کاریچ

 .نرا مطرح کنیدص یا افراد درگیر امستقیمآ با شخممکن است 

ا شکایت کنید. استرالیید به کمیسیون حقوق بشر جام ان نمیکنید، شما میتوانراحتی با انشما احساس  اگر ان حل نشد، و یا

 د.شما شکایت بکنن از تحادیه کارگری به وکالتشخصی مانند وکیل، مدافع و یا اهمچنین شما میتوانید 

   هزینه ای ندارد. سیونیشکایت کردن به کم

س کنید ا فک ی پر کرده و انرا به ما پست انرامیتوانید شما که کمیسیون یک فرم شکایات دارد اید کتبی باشد. شکایت شما ب

به صورت کتبی مطرح  نتوانید شکایت خود راکنید. اگر شما  ثبت یت ما یبسارا انالین در وانت شکایت یدانو همچنان میتو

 .م به شما کمک کنیممیتوانیما کنید، 

 تیدر مورد آن شکا دیخواهیکه م را ید که حوادثیاستدالل کن یبه طور منطق دیباا باشد شما ما بجایت شاینکه شک برای 

ا اتفاق افتاده و و کج ی، چه زماندر مورد اتهامات خود از جمله آنچه اتفاق افتاده است دیو با بوده یرقانونیغ ضیتبع دیکن

 ا با جزئیات کافی ارائه کنید.در ان درگیر بود ر یچه کس

 ترتیب این کار را بگیریم.نیم ما میتواید، نیاز داشته باشاهی و کتبی انی شده میتواند. اگر به مترجم شفلسهر شکایت به 

 میتوانم؟ از کجا معلومات بیشتر کسب کرده 

 ترالیا در ذیر است:اس مشخصات تماس کمیسیون حقوق بشر
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 تیلفون

 9888 9284 (02)ا و ی 419 656 1300اطالعات ملی: خدمات 
TTY :1800 620 241 )مجانی( 

 9611 9284 (02)فکس: 

 

 پست

GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001 

 نیانال

 humanrights.gov.auinfoservice@ایمیل: 

 ov.auwww.humanrights.g: وبسایت

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

.lwww.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.htm 

اگر  ید.در تماس شوبا ما  241 620 1800ه به شمار TTYاز طریق ل شنوایی دارید میتوانید یا اختالنوا و اگر شما ناش

  هیم.ترتیب دما دارید ما میتوانیم اینکار را برای شنیاز  Auslanشما به مترجم 

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

 

 مراجع دیگر برای شکایات نفرت نژادی

اره ارتباطات و اد، شما میتوانید به دارید توای انالین، پخش ویا محرسانه ای ن امیزتوهی مضامیناز  نگرانیها اگر شما

 تبلیغات ، هیئت ستندرد(Australian Communications and Media Authority ACMA)رسانه های استرالیا 

دیر و یا شکایت کنید. همچنین شما میتوانید به م ر اخبارو یا کنسول مطبوعات استرالیا برای مضامین دات، برای تبلیغ

 س سازمان رسانه شکایت کنید.رئی

و یا به ید به مرکز عدالت جامعه برای کمک در حل مشکل ن هستید، شما میتوانز همسایگااگر نگران رفتار توهین امی

 .رجوع کنید ریاست مسکن اگر در خانه دولتی زندگی میکنید

 .دیمراجعه کن سیبه پل دیقرار گرفته ا دیمورد حمله شد ای دیبه خشونت شده ا دیتهد اگر

 حقوقیوره عمومی مش

 تحادیه کارگری در تماس شوید.ما مشوره حقوقی دریافت کنید و یا با اشما به فکر یک شکایت هستید، ممکن است شاگر 

رین د. جزئیات تماس با نزدیکتننر فراهم کزاا ره مجانی در باره تبعیض و اذیت ومعه میتوانند مشوجاخدمات حقوقی 

 پیدا کنید. www.naclc.org.au/directoryمعه را در قی جامرکز حقو

ن جایگزین مشوره وان راهنما در نظر گرفته شده است. ایمعلومات موجود در این برگه فقط به عن: تسئولیسلب م

 اند. نمیتو قانونی شده
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