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 یمعلومات ورقه

 Racial Discrimination Actتحت   اتیشکا
 ( ینژاد ضیتبع قانون)

Racial Discrimination Act  ست؟ی چ 

Racial Discrimination Act 1975  (Cth) (RDA)  ای  ی منشأ مل، تبار، رنگ، نژاد لی که به دل را غیر قانونی می دانداین  
 . بشودالنه مهاجرت با شما رفتار ناعاد ت ی وضع  ای  یقوم

 . داند یقانون م  را خالف یتنفر نژاد آن نی همچن 

 قانون استفاده کرد؟   ن یتوان از ا ی م  یزمان   چه

  ی عموم یزندگ ی ها نهی از زم یار ی منصفانه در بس رفتار  ی براRacial Discrimination Act (RDA ) از  دی توان  یمشما 
 :دی استفاده کن 

 اخراج. ، ارتقاء، تعلیم، التغاش ضوابط و   ط ی شرا، وظیفهگرفتن  -اشتغال   •

 .پوهنتون ای کالج ، یدولت   ای  یخصوص  کتبم کی در   ل ی تحص ا ی ثبت نام  -  الت یتحص •

 واحد.  ای خانه یک  دی خر  ای اجاره  -  اسکان •

  ای  ترانسپورت خدمات ، یتوسط ادارات دولت ارائه شده  خدمات ،  مهی ب  ای  یمانند بانکدار -  استفاده از خدمات  ا ی افت ی در •
  ای مغازه ها ، ها نت خدمات ارائه شده توسط رستور، بازرگانان ای  داکترها،  مانند خدمات وکال مسلکیخدمات ، اتمخابر

 . یحی تفر ی ن هاوسال

 . د ی مراکز خر ای تل ها وه، هانت  رستور، یدفاتر دولت ، مانند پارک ها -  ی به اماکن عموم یدسترس  •

 ست؟ یچ  ینژاد ض یتبع

  ک ی در ، مهاجرت تی وضع ای  ی قوم  ای  یمنشأ مل، تبار، رنگ،  نژاد ل ی شخص به دلبا  افتد که  یاتفاق م ی طی در شرا ینژاد ضی تبع
اجاره  از امالک و مستغالت  ندهی نما کی اگر ، مثال منحیث برخورد شود. ی کمتربا حرمت  گری دنسبت به شخص  مشابه تی وضع
 . " خواهد بودمی مستق ضی عب "ت  این،  دامتناع کن  او جلدرنگ   ا ی  ینوع خاص نژاده دلیل ب  ی به شخصخانه 

  ای بر آن باشد اما  کسانی همه  یوجود داشته باشد که برا  پالیسی ای قانون   کی افتد که  ی اتفاق م یهنگام نی همچن  ینژاد ضی تبع
" گفته  می رمستقی غ ضی "تبع  نی . به اشته باشد دا  ای ناعادالنه ری مهاجر تأث  تی وضع ای  ی قوم ای  یمنشأ مل، تبار، رنگ، نژاد ک ی افراد 

  ای در محل کار از کاله و  دی کارمندان نبا دی بگو کمپنی ک ی  کهباشد  می رمستقی غ ضی تبع کی این ممکن است ، مثال منحیث شود.  یم
  های نهی شی پ بعضی از افراد از  ی بر رو ی ناعادالنه ا ری احتمال وجود دارد که تأث  نی ا رای ز، استفاده کنند سر  گر ی د یها پوشش 

  داشته باشد.  ی/ قوم ینژاد

 ست؟ یچ ینژاد رت نف

  ای  ری تحق، همتت،  نیتوهكه احتماالً از افراد  ی پ گرو ای شخص   یقوم  ای  یمنشأ مل، رنگ، در مالء عام براساس نژاد ی انجام كار
 . است قانون  برخالفباشد، ارعاب 

 باشد:  ذیل موارد  بشمول ممکن است  یاز نفرت نژاد  ییها نمونه
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  یماعجت ا  یها جالی   یها ت ی سا، وبالگ ها، یکی الکترون  ی انجمن ها مولشب ، نترنتی در ا  نژادی  زی آم نی توه وضوعات م •
 وی دی و ی به اشتراک گذار ی ها ت ی و سا

 ها بروشور ای مجالت  ی ها هی اعالم، اخبارمانند  یات ی در نشر ری تصاو  ا ی  نژادی زی آم نی نظرات توه •

 ی در تظاهرات عموم نژادی زی آم نی توه ی ها یسخنران  •

  ای  ی عموم ترانسپورت وسایل، پارک، محل کار، فروشگاه کی مانند ، یمکان عموم  ک ی در   نژادی زی آم نی توه نظرات  •
 کتبم

 مسئوالن.  ای  انی مرب ، تماشاگران، کنانی توسط باز یدر مسابقات ورزش نژادی  زی آم نی اظهارات توه •

 ست؟ یبر نژاد خالف قانون ن ی مبتن ز ی آم نیموقع رفتار توه   چه

اگر   دی گو یم RDAاست.  یاز نفرت نژاد  ی عار ی "( و حق زندگانی ب  ی ادانه )"آزادباط آزحق ارت بین تعادل  ایجاد  RDAهدف 
 :ستندی خالف قانون ن   انجام شود"  تی و با حسن ن  ی"منطق بصورت  ذیل  موارد

  کی توسط   یاد نژ زی آم نی توه یکه در آن رفتارها ی ا شنامهی نما ، مثال منحیث -  ی هنر جرایا کی  ای  یاثر هنر کی •
 شود.  یم انی ب  ت ی شخص

پالیسی  بحث و مناظره درباره ، مثال منحیث -  واقعی  ی علم  ای  میکیآکاد اهداف  یبرا مناظره  ا یو   بحث، نشریه، هیانیب •
 خاص.  ی ها پگرو  ی برا ژه ی اقدامات و ا ی بودن  کلتوریچند ،  مانند مهاجرت یعموم

  کی عادالنه در  ریپورت یک ، لثام ی برا -  یدر مورد موضوع مورد عالقه عموم  ق یمنصفانه و دق ریپورتی   هیته •
 . ینژاد زی آم نی درباره رفتار توه اخبار

 . شخص باشد ک ی  یواقع دهی عق انی ب  یاظهارنظر اگر ، اظهار نظر منصفانه •

 توانم انجام دهم؟  ی م  یرا تجربه کنم چه کار  ینفرت نژاد ای  ضیتبع  اگر

ً ی مستق دی بخواهاست  ممکنشما   . دی مطرح کن آن  در  ری افراد درگ ای با شخص  ما

.  دی کن  ت ی شکا Australian Human Rights Commissionبه  دی توان  یم، نیدنک یاحساس راحت  ای مسئله حل نشود  نی ا اگر
 . د کن  تی شکا بخواهید که از طرف شما  ی صنف ه ی اتحاد ای مدافع ، لی مانند وک یشخصاز  دی توان  یم نی همچن 

 ندارد.  مصرفیهیچ   Commission به تی شکادادن 

  یم ای  دی کن فکس  ای  لی می ما ا یبرا  آنرا دی توان  یمشما را دارد که  یت ی رم شکاوف  Commissionباشد.  تحریری دی ما باش تی شکا
ما  ، دی مطرح کن  تحریریخود را به صورت   تی شکا دی . اگر نتوان دی ما ثبت کن  ت ی ب سای در و نی را به صورت آنال یت ی شکا دی توان 

 .می به شما کمک کن  می توان  یم

 ضی تبع دی کن  تی در مورد آن شکا دی خواه  یکه م ید که حوادث ی استدالل کن  ی به طور منطق د ی شما با ، تی شکا ودنمعتبر ب  یبرا
  ری درگ یو کجا اتفاق افتاده و چه کس  یچه زمان ، اتفاق افتاده است چیزی که  بشمول در مورد اتهامات خود  دی است و با یرقانون ی غ

 .دی را ارائه ده ی کاف اتی جزئ ، است بوده

کار را   نی ا می توان  یمما ، دی دار ضرورت   شفاهی ترجمان ا ی  ترجمان تحریری. اگر به انجام داد  لسانیبه هر  را می توان تی شکا
 .می دهترتیب ب 

 کسب کنم؟  ی شتریب   معلوماتتوانم   یکجا م از

 است:  ذیل  به شرح  Australian Human Rights Commissionتماس  مشخصات
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 ن وتلف 
National Information Service (یمل معلومات  خدمات) : 9888 9284 (02)یا  419 656 1300   

1800 620 241: TTY  )رایگان( 
 9611 9284 (02)  :فکس 

 پست 
GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

 آنالین
 humanrights.gov.auinfoservice@: لی می ا
 anrights.gov.auwww.hum : تی سا بی و

  انجام دهید: نی خود را آنال  تی ، شکاذیل  ت ی با مراجعه به سا دی توان  یمشما 
.lwww.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.htm 

به  اگر . دی ری با ما تماس بگ TTY ق ی طر  از  241 620 1800 نمبربا  دی توان  یم دی دار ییاختالل شنوا ای  دی ناشنوا هست  اگر
 . می ده بی شما ترت  یکار را برا  نی ا می توان  یم د، مای دار ضرورت  Auslan ترجمان

 . می ارائه ده نی گزی جا یها فرمت را در   مات معلو ، ما می توانیمخواستدر صورت در  ،دی دار یینای اختالل ب  ای  دی هست  نای ناب  اگر

 یژادنفرت ن اتیشکا برای تماس منابع ریسا

 Australian به  دی توان  ی، متشویش نی آنال ی محتوا ای  ها ، پخشیرسانه ا  زی آم نی توه یداستانها  در مورد اگر
Communications and Media Authority (ACMA) (ا ی سترالآ ی اداره ارتباطات و رسانه ها)، Advertising 

Standards Board (آگهی هایندارداست  ئتی ه ) ای  غات؛ی تبل یبرا  Australian Press Council (مطبوعات   ی شورا
  ای سازمان رسانه  (ری مد)  Manager ای  ( سردبیر)  Editorاز   دی توان  یم نی . همچن دی کن  تی شکا اخبار یداستانها ی برا (ای سترالآ

 . دی کن  تی شکا

 Community Justiceبه یک   تکلیفحل   یبرا می توانید، تشویش دارید گانی همسا از طرف زی آم نی وهرفتار ت ورد  در م  اگر
Centre  ( جامعه محلیمرکز عدالت)  به  دی کن  یم یزندگ  دولتیاگر در مسکن  وDepartment of Housing (اداره مسکن)  

 .دی مراجعه کن 

 .دیمراجعه کن سیلوبه پ دیرفته اقرار گ خشونت آمیزمورد حمله  ای دیبه خشونت شده ا دیتهد اگر

 کلی یحقوق ورهمش

توانند   ی وجود دارد که م محلی جامعه  ی . خدمات حقوقدی کن  افتی در یوره حقوقمش دی ، ممکن است بخواهدی هست  تی ر شکابه فک اگر
را   خود  محلی  جامعه   یمرکز حقوق نی کتری نزدمشخصات تماس برای  ارائه دهند. گانی وره را، مشتی و آزار و اذ ضی در مورد تبع

 .پیدا کنید( www.naclc.org.au/directory)  انید درمی تو

  یبرا نی گزیجا ک ی نی نظر گرفته شده است. ا هنما در ر  منحیثفقط  معلومات ورقه   نی موجود در ا معلومات: تی مسئول سلب 
 . ستین ی وره حقوقمش
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