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 2102تا  2102اجندا برای برابری نژادی 

 معرفی

مرا در این دوره و اولویت های  می کند آغازرا برابری نژادی در استرالیا این سند اجندای ملی برای دستیابی به 

برای  مرجعیامیدوارم که این سند همچنان . مبارزه با تبعیض نژادی تعیین می کند کمیسیونرئیس به عنوان انتصاب 

دیگران باشد تا کارهای شان را مرور کنند، بخش هایی را شناسایی کنند که به تالش های بیشتر نیاز دارند، و درک کنند 

 .یکجا شده تا دستیابی برابری برای همه را شکل دهد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ما چگونه با هم چشم اندازهایکه 

 Helen Szokeداکتر 

 مبارزه با تبعیض نژادی رئیس کمیسیون

 اقتصادیحصول اطمینان از نتایج اجتماعی و : 0هدف 

 فرصت های زندگی بهتر ساختنکاهش نابرابرای ها و  . أ

 پشتیبانی از نتایج استخدام پایدار . ب

 خارجی به رسمیت شناختن اسناد تحصیلی . ت

 پشتیبانی از تعلیم و تربیه فراگیر . ث

  یزبانو مهارت تسلط  جهتسرمایه گذاری  . ج

 فرهنگی برای ارائه خدمات مناسب و با کیفیت مهارت هایافزایش  . ح

 مستحکم قانونی ایجاد یک چارچوب: 2هدف 

 بهتر ساختن پشتیبانی در مقابل تبعیض . أ

 نشینان تنگه تورسبه رسمیت شناختن بومیان و جزیره  . ب

 حمایت از تطبیق اعالمیه حقوق مردمان بومی . ت

 پشتیبانی از حقوق محل کار برای همه مردم، بشمول کارگران مهاجر موقت . ث

  

 جلوگیری از تبعیض نژادی و نفرت نژادی: 3هدف 

 باال بردن سطح آگاهی عامه در مورد تبعیض نژادی و حمیات از پاسخدهی به آن . أ

 ال ظهور از زورگویی و نفرت نژادیحمبارزه با نژادپرستی انترنیتی، به عنوان یک شکل در  . ب

 به نفرت نژادی و خشونت دهیبهتر ساختن پاسخ . ت
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 استرالیا متنوعرهبری در حمایت از جوامع : 4هدف 

 ساوی در تمام سطوحتتشویق رهبری در استخدام برای حمایت از مشارکت م . أ

 سرگرمیبخش نمایندگی در  باال بردن تنوع . ب

 همکاری از طریق رسانه ها تشریک مساعی و . ت

 

  

 

مورد را زیر در موارد ، آزار و اذیت و زورگویی تبعیض در باره شکایاتمی تواند کمیسیون حقوق بشر استرالیا 

 :بررسی و فیصله قرار دهد

 جنسیت 

 معلولیت 

 نژاد بشمول دشنام های نژادی 

 سن، و 

 تنها در )یا منشاء اجتماعی دین سیاسی، عقیده ، فعالیت در اتحادیه صنفی، جناییجنسی، سوابق  سلیقه

 (استخدام

برای معلومات  خط تلیفونی، به کردنشکایت برای و حقوق شما، و یا برای مشوره رایگان در مورد تبعیض 

 (TTY) 241 620 1800و یا ( تلیفون محلی) 419 656 1300، 9888 9284 02شکایات کمیسیون به 
 .زنگ بزنید

موجود  www.humanrights.gov.auمعلومات در باره طرح شکایت و یا پاسخ دهی به شکایت در ویب سایت 

 complaintsinfo@humanrights.gov.au: شما همچنان می توانید به کمیسیون ایمیل ارسال کنید. است

کمیسیون حقوق  ارتباط باخواستن و  50 14 13خدمات رایگان ترجمه شفاهی و تحریری از طریق تماس با شماره 

 .بشر استرالیا موجود است

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

