Australian
Human Rights
Commission
everyone, everywhere, everyday

ການຍື່ ນຄາຮ້ ອງຮຽນ
ຄະນະກຳມຳທິກຳນສິດທິມະນຸ ດແຫ່ ງປະເທດອອສເຕຣເລັຍແມ່ ນອົງກອນອິສະຣະເຊ່ິ ງທຳກຳນສອບສວນແລະ
ແກ້ ໄຂເລ່ ອງຄຳຮ້ ອງຮຽນກ່ ຽວກັບກຳນແບ່ ງແຍກທ່ ຜິດກົດໝຳຍ ດ້ ຳນເພດ, ເຊ້ ອຊຳດ, ຄວຳມພິກຳນ ແລະ
ອຳຍຸ , ກຳນແບ່ ງແຍກ ILO III ແລະກຳນຝ່ ຳຝນສິດທິມະນຸ ດ.

ສື່ ງທື່ ທື່ ານສາມາດຮ້ ອງຮຽນມາຫາພວກເຮົາໄດ້ ມດື່ ງນ້
•

ແບື່ ງແຍກເລື່ ອງເພດ ລວມເຖິງກຳນກົດຂ່ ຂົ່ມເຫັງທຳງເພດແລະກຳນແບ່ ງແຍກທ່ ອງໃສ່ ເພດ,
ຄວຳມເປັນຍິງ-ຊຳຍ, ຖຳນະທຳງເພດສົນ, ກຳນຖພຳ, ຖຳນະກຳນແຕ່ ງງຳນຫຄວຳມສຳພັນ, ກຳນໃຫ້
ລູ ກກິນນົມແມ່ , ຄວຳມຮັບຜິດຊອບດ້ ຳນຄອບຄົວ ແລະ ກຳນໂນ້ ມທຳງເພດ,

•

•

ແບື່ ງແຍກເລື່ ອງຄວາມພການ ລວມເຖິງກຳນແບ່ ງແຍກທ່ ອງໃສ່ ທຳງຮ່ ຳງກຳຍ, ມັນສະໝອງ,

ຄວຳມຮູ ້ ສຶກທຳງປະສຳດ, ຄວຳມພິກຳນທຳງກຳນສຶກສຳຮ່ ຳຮຽນແລະທຳງຈິດໃຈ; ພະຍຳດຫກຳນເຈັບ
ປ່ ວຍ; ອຳກຳນທຳງສຸ ຂະພຳບ; ບຳດເຈັບຈຳກກຳນເຮັດວຽກ; ຄວຳມພິກຳນໃນອະດດ ປັດຈຸ ບັນແລະອະ
ນຳຄົດ; ແລະເຄ່ ອງອຸ ປະກອນຊ່ ວຍຄວຳມພິກຳນ; ສັດທ່ ໃຫ້ ຄວຳມຊ່ ວຍເຫອຫທ່ ກ່ ຽວພັນກັບບຸ ກຄົນທ່ ມ
ຄວຳມພິກຳນ.

ແບື່ ງແຍກເລື່ ອງເຊ້ ອຊາດ ລວມເຖິງກຳນກຽດຊັງເຊ້ ອຊຳດແລະກຳນແບ່ ງແຍກໂດຍອງໃສ່ ເຊ້ ອ

ຊຳດ, ສຜິວ, ເຊ້ ອສຳຍ, ສັນຊຳດຫຊົນເຜົ່ຳ ແລະ ມຖຳນະເປັນຄົນຍ້ ຳຍຖິ່ນຖຳນເຂົ້ຳມຳ.

•

ແບື່ ງແຍກເລື່ ອງອາຍຸ ລວມເຖິງກຳນແບ່ ງແຍກທ່ ອງໃສ່ວ່ຳເປັນຄົນອຳຍຸ ໜຸ ່ ມໂພດຫແກ່ ໂພດ.

•

ແບື່ ງແຍກເລື່ ອງ ILO III ລວມເຖິງກຳນແບ່ ງແຍກດ້ ຳນກຳນເຮັດວຽກທ່ ອງໃສ່ ສຳສະໜຳ, ປະຫວັດ

•

ເຄຍຕ້ ອງໂທດ, ຫ້ ຳວຫັນໃນກິດຈະກຳຢູ ນຽນ, ແນວຄຶດກຳນເມອງ ແລະ ພ້ ນຖຳນສັງຄົມ.

ສດທມະນຸ ດ ລວມເຖິງກຳນກະທຳໂດຍຫຕຳງໜ້ ຳໃຫ້ ລັດຖະບຳນກຳງທ່ ຖກກ່ ຳວຫຳວ່ ຳຝ່ ຳຝນ ຕຳ

ສຳນຂອງສິດທິມະນຸ ດສຳກົນສະເພຳະ, ເຊ່ັ ນສົນທິສັນຍຳສຳກົນດ້ ຳນສິດທິພົນລະເຮອນແລະກຳນເມອງ,
ສົນທິສັນຍຳດ້ ຳນສິດທິເດັກແລະສົນທິສັນຍຳດ້ ຳນບຸ ກຄົນທ່ ມຄວຳມພິກຳນ.

ທ່ ຳນສຳມຳດຍ່ ນຄຳຮ້ ອງຮຽນໄດ້ ບ່ ວ່ ຳທ່ ຳນຈະຢູ ່ ແຫ່ ງໃດໃນອອສເຕຣເລັຍແລະທ່ ຳນຈະບ່ ຕ້ ອງເສັຍຄ່ ຳໃດໆໃນ
ກຳນຍ່ ນຄຳຮ້ ອງຮຽນ. ຂັ້ນຕອນກຳນຮ້ ອງຮຽນໄດ້ ຂຽນແຈ້ ງໄວ້ ດັ່ງຂ້ ຳງລຸ ່ ມນ້ . .

ການສອບຖາມ
•

ຖ້ ຳທ່ ຳນບ່ ແນ່ ໃຈວ່ ຳຈະສຳມຳດຍ່ ນຄຳຮ້ ອງຮຽນກ່ ຽວກັບບຳງຢ່ ຳງຂ້ຶ ນໄປໄດ້ ຫບ່ , ທ່ ຳນສຳມຳດຕິດຕ່ ຫຳພະ
ແນກບລິກຳນສະໜອງຂ້ ມູ ນແຫ່ ງຊຳດຂອງຄະນະກຳມຳທິກຳນ ໂດຍໂທເລກ 1300 656 419 ຫທຳງອ
ເມວໄປທ່ infoservice@humanrights.gov.au
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•

ເຮົຳສຳມຳດສົ່ງແບບຟອມກຳນຍ່ ນຟ້ ອງໄປໃຫ້ ທ່ຳນເພ່ ອເປັນກຳນເລ່ ມຕົ້ນ.

•

ຖ້ ຳເຮົຳບ່ ສຳມຳດຊ່ ວຍທ່ ຳນໄດ້ , ເຮົຳກຈະພະຍຳຍຳມສົ່ງທ່ ຳນຕ່ ໄປຫຳໃຜຜູ້ ໜຶ່ງທ່ ສຳມຳດຊ່ ວຍໄດ້ .

ການຍື່ ນຄາຮ້ ອງຮຽນ
•

ຄຳຮ້ ອງຮຽນຕ້ ອງເຮັດເປັນລຳຍລັກອັກສອນ. ທ່ ຳນສຳມຳດຕ່ ມຟອມຮ້ ອງຮຽນນ້ ແລ້ ວສົ່ງກັບທຳງໄປສະ
ນຫແຟັກສ໌ກັບມຳຫຳພວກເຮົຳ ຫ ບ່ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ ຳນກສຳມຳດຍ່ ນຄຳຮ້ ອງຮຽນທຳງອອນລຳຍໄປທ່ ເວັບໄຊ້
ຂອງເຮົຳທ່ www.humanrights.gov.au.

•

ທ່ ຳນສຳມຳດຍ່ ນຄຳຮ້ ອງຮຽນເປັນພຳສຳຂອງທ່ ຳນແລະເຮົຳກສຳມຳດຊ່ ວຍຂຽນຄຳຮ້ ອງຮຽນຂອງທ່ ຳນລົງ
ໄດ້ ຖ້ຳຈຳເປັນ.

•

ທ່ ຳນບ່ ຈຳເປັນຕ້ ອງມທະນຳຍຄວຳມໃນກຳນຍ່ ນຄຳຮ້ ອງຮຽນ.

•

ຖ້ ຳເຮົຳບ່ ສຳມຳດຮັບຄຳຮ້ ອງຮຽນຂອງທ່ ຳນໄດ້ , ເຮົຳຈະອະທິບຳຍໃຫ້ ທ່ຳນຊຳບວ່ ຳຍ້ ອນຫຍັງ.

ການສອບສວນ
•

ເຮົຳຈະພົວພັນຫຳທ່ ຳນເພ່ ອໂອ້ ລົມເລ່ ອງກຳນຮ້ ອງຮຽນຂອງທ່ ຳນແລະເຮົຳອຳດຈະຂໃຫ້ ທ່ຳນສະໜອງຂ້
ມູ ນຕ່ ມ.

•

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ ວ, ຄະນະກຳມຳທິກຳນຈະພົວພັນຫຳບຸ ກຄົນຫອົງກຳນທ່ ທ່ ຳນເອົຳເປັນປະເດັນຮ້ ອງຮຽນ
ແລະຈະເອົຳສຳເນົຳກຳນຮ້ ອງຮຽນຂອງທ່ ຳນໃຫ້ ເຂົຳເຈົ້ຳ. ພວກເຮົຳອຳດຈະຂໃຫ້ ເຂົຳເຈົ້ຳສະໜອງຂ້ ມູ ນສະ
ເພຳະໃດໜຶ່ງ ແລະ/ຫ ໃຫ້ ຕອບຕ່ ຄຳຮ້ ອງຮຽນຂອງທ່ ຳນ. ຂ້ ມູ ນທ່ ສະໜອງມຳໃຫ້ ທຳງຄະນະກຳມຳທິກຳນ
ອຳດຈະມຂ້ ມູ ນສ່ ວນຕົວ, ລວມທັງຂ້ ມູ ນທ່ ມຄວຳມລະວັງ ກ່ ຽວກັບຕົວທ່ ຳນ.

•

ໃນບຳງກລະນ, ເຮົຳອຳດຕັດສິນໃຈວ່ ຳຈະບ່ ສບຕ່ ດຳເນນກຳນຮ້ ອງຮຽນຂອງທ່ ຳນ. ຖ້ ຳເກດເຫດກຳນດັ່ງນ້ ,
ເຮົຳກຈະອະທິບຳຍໃຫ້ ທ່ຳນຊຳບວ່ ຳຍ້ ອນຫຍັງ.

•

ເຮົຳອຳດຂໃຫ້ ທ່ຳນພະຍຳຍຳມແກ້ ໄຂບັນຫຳຂອງກຳນຮ້ ອງຮຽນໂດຍກຳນປະນປະນອມກັນ.

ການປະນປະນອມ
•

ກຳນປະນປະນອມໝຳຍຄວຳມວ່ ຳເຮົຳພະຍຳຍຳມຊ່ ວຍທ່ ຳນແລະບຸ ກຄົນຫອົງກອນທ່ ເປັນປະເດັນ
ຖກທ່ ຳນຮ້ ອງຮຽນຂຶ້ນມຳນັ້ນໃຫ້ ໄດ້ ພົບວິທທຳງໃນກຳນແກ້ ໄຂບັນຫຳ.

•

ກຳນປະນປະນອມສຳມຳດເຮັດໄດ້ ໂດຍກຳນປະຊຸມເຊິ່ງໜ້ ຳ ເຊິ່ງເອ້ ນວ່ ຳ ‘ປະຊຸມປະນປະນອມ’ ຫຜ່ ຳນ
ກຳນປະຊຸມທຳງໂທລະສັບ. ໃນບຳງກລະນ, ກຳນຮ້ ອງຮຽນສຳມຳດແກ້ ໄຂກັນໄດ້ ໂດຍຜ່ ຳນກຳນລົມກັນທຳງ
ອເມວຫສົນທະນຳຜ່ ຳນຜູ້ ໄກ່ ເກັ່ຍ.

•

ກຳນຮ້ ອງຮຽນສຳມຳດແກ້ ໄຂໄດ້ ຫຳຍວິທ. ຍົກຕົວຢ່ ຳງ, ໂດຍກຳນຂອະໄພ, ກຳນປ່ ຽນແປງນະໂຍບຳຍ ຫ
ກຳນຊົດເຊຍ.
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ຄວາມເປນໄປໄດ້ ໃນການຍື່ ນເລື່ ອງຂ້ ນສານ – ການແບື່ ງແຍກ ດ້ ານເພດ,
ຄວາມພການ, ເຊ້ ອຊາດແລະອາຍຸ
•

ຄະນະກຳມຳທິກຳນບ່ ມອຳນຳດຕັດສິນວ່ ຳໄດ້ ມກຳນແບ່ ງແຍກທ່ ຜິດກົດໝຳຍເກດຂ້ຶ ນຫບ່ .

•

ຖ້ ຳກຳນຮ້ ອງຮຽນຂອງທ່ ຳນແກ້ ໄຂບ່ ໄດ້ ຫຢຸ ດສະງັກໄປດ້ ວຍເຫດຜົນບຳງຢ່ ຳງ, ທ່ ຳນອຳດຈະສຳມຳດຍ່ ນ
ເລ່ ອງຂ້ຶ ນຕ່ ສຳນ. ສຳນຈະຕັດສິນວ່ ຳໄດ້ ມກຳນແບ່ ງແຍກທ່ ຜິດກົດໝຳຍເກດຂ້ຶ ນຫບ່ .

•

ທ່ ຳນມເວລຳ 60 ວັນນັບຈຳກວັນທ່ ຄະນະກຳມຳທິກຳນຍຸ ຕິກຳນຮ້ ອງຮຽນຂອງທ່ ຳນ ໃນກຳນຍ່ ນຄຳຮ້ ອງ
ຂຶ້ນຫຳສຳນກຳງເຄ່ ອນທ່ ແຫ່ ງປະເທດອອສເຕຣເລັຍ (Federal Circuit Court of Australia) ສຳນກຳງ
ແຫ່ ງປະເທດອອສເຕຣເລັຍ (Federal Court of Australia).

•

ຄະນະກຳມຳທິກຳນບ່ ສຳມຳດນຳເລ່ ອງຂຶ້ນສຳນແທນທ່ ຳນຫຊ່ ວຍວ່ ຳຄວຳມໃຫ້ ທ່ຳນໃນສຳນໄດ້ .

•

ທ່ ຳນອຳດຈະຢຳກປຶກສຳກັບທະນຳຍຄວຳມຫບລິກຳນດ້ ຳນກົດໝຳຍຖ້ ຳວ່ ຳທ່ ຳນຢຳກນຳເລ່ ອງຍ່ ນຟ້ ອງ
ຂ້ຶ ນສຳນ.

ການຕດສນ/ການລາຍງານ – ການແບື່ ງແຍກ ILO III ແລະສດທມະນຸດ
•

ຖ້ ຳວ່ ຳກຳນຮ້ ອງຮຽນແກ້ ໄຂບ່ ໄດ້ ຫຢຸ ດສະງັກໄປຍ້ ອນເຫດຜົນຢ່ ຳງໃດໜ່ຶ ງ, ປະທຳນຂອງຄະນະກຳມຳທິ
ກຳນອຳດຈະຕັດສິນໄດ້ ວ່ຳໄດ້ ມກຳນແບ່ ງແຍກ ILO III ຫຝ່ ຳຝນສິດທິມະນຸ ດຫບ່ .

•

ຖ້ ຳປະທຳນພໃຈວ່ ຳໄດ້ ມກຳນແບ່ ງແຍກຫຝ່ ຳຝນສິດທິມະນຸ ດແທ້ , ປະທຳນອຳດຈະລຳຍງຳນເລ່ ອງຂຶ້ນໄປ
ຫຳ ລັດຖະມົນຕກະຊວງຍຸ ຕິທຳຂອງລັດຖະບຳນກຳງ. ຢູ ່ ໃນລຳຍງຳນນັ້ນ, ປະທຳນຈະສະເໜໃຫ້ ມກຳນຊົດ
ເຊຍກຳນເສັຍຫຳຍຫບຳດເຈັບໃດໆທ່ ບຸ ກຄົນຜູ້ ນັ້ນໄດ້ ຮັບ. ລຳຍງຳນນັ້ນອຳດຈະຖກຍ່ ນເຂົ້ຳໄປໃນສະພຳ.

•

ຕົວຢ່ ຳງຂອງກຳນຕັດສິນຂອງປະທຳນກ່ ຽວກັບກຳນແບ່ ງແຍກແລະສິດທິມະນຸ ດມໄວ້ ໃຫ້ ເບິ່ງຢູ ່ ທ່ ເວັບໄຊ້
ຂອງຄະນະກຳມຳທິກຳນ ທ່ http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-ministerunder-ahrc-act.

ຂ້ ອຍຈະໄປຂຄວາມຊື່ ວຍເຫອໄດ້ ຢື່ ໃສ?
ທ່ ຕິດຕ່ ຫຳ ຄະນະກຳມຳທິກຳນສິດທິມະນຸ ດແຫ່ ງປະເທດອອສເຕຣເລັຍແມ່ ນ:
ໂທລະສບ
ບລິກຳນສະໜອງຂ້ ມູ ນແຫ່ ງຊຳດ: 1300 656 419
TTY: 1800 620 241
NRS 133 677
ແຟກສ໌: (02) 9284 9611
ຖ້ ຳທ່ ຳນຕ້ ອງກຳນນຳຍພຳສຳທ່ ຳນສຳມຳດໂທຫຳເລກ 131 450 ແລະຂໃຫ້ ເຂົຳເຈ້ົ ຳຕ່ ສຳຍຫຳຄະນະກຳມຳທິ
ກຳນສິດທິມະນຸ ດໃຫ້ .
ຖ້ ຳທ່ ຳນພິກຳນຫູ ຫມບັນຫຳດ້ ຳນກຳນຟັງ ທ່ ຳນສຳມຳດຕິດຕ່ ຫຳພວກເຮົຳໄດ້ ໂດຍຜ່ ຳນ TTY ທ່ ເລກໂທ
1800 620 241. ຖ້ ຳທ່ ຳນພິກຳນຫູ ຫມບັນຫຳເລ່ ອງກຳນຟັງຫກຳນປຳກເວົ້ຳ ທ່ ຳນກສຳມຳດຕິດຕ່ ຫຳພວກ
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Australian Human Rights Commission
Fact sheet Making a complaint - Lao
ເຮົຳໄດ້ ໂດຍຜ່ ຳນ ບລິກຳນສົ່ງຕ່ ແຫ່ ງຊຳດ (NRS) ທ່ ເລກໂທ 133 677. ຖ້ ຳທ່ ຳນຕ້ ອງກຳນນຳຍພຳສຳແບບ
Auslan ເຮົຳກສຳມຳດຈັດຫຳໃຫ້ ທ່ຳນໄດ້ .
ຖ້ ຳທ່ ຳນຕຳພິກຳນຫມບັນຫຳດ້ ຳນສຳຍຕຳ ເຮົຳກສຳມຳດໃຫ້ ຂ້ ມູ ນໃນຮູ ບແບບອ່ ນໆໄດ້ ຕຳມຄຳຂ.
ທາງໄປສະນ
GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
ທາງອອນລາຍ
ອເມວ: infoservice@humanrights.gov.au
ເວັບໄຊ້ : www.humanrights.gov.au
ທ່ ຳນສຳມຳດຍ່ ນຄຳຮ້ ອງຮຽນທຳງອອນລຳຍໄດ້ ໂດຍໄປທ່
http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging-your-complaint.

ຄາແນະນາທົື່ວໄປດ້ ານກົດໝາຍ
ຖ້ ຳທ່ ຳນກຳລັງຄຶດວ່ ຳຈະທຳກຳນຮ້ ອງຮຽນ ທ່ ຳນອຳດຈະຕ້ ອງກຳນຄຳແນະນຳທຳງກົດໝຳຍ. ໄດ້ ມສູ ນບລິກຳນ
ດ້ ຳນກົດໝຳຍແກ່ ຊຸມຊົນທ່ ສຳມຳດໃຫ້ ຄຳແນະນຳຟຣກ່ ຽວກັບກຳນແບ່ ງແຍກແລະກົດຂ່ ຂ່ົ ມເຫງ.
ທ່ ຳນສຳມຳດຕິດຕ່ ຫຳພະແນກຊ່ ວຍເຫອດ້ ຳນກົດໝຳຍ (Legal Aid) ໄດ້ ທ່
(https://www.nationallegalaid.org/for-individuals/) ຫສູ ນບລິກຳນດ້ ຳນກົດໝຳຍຊຸມຊົນທ່ ໃກ້ ບ້ຳນ
ທ່ ຳນທ່ ສຸ ດ (www.naclc.org.au/directory).
ການປະກາດບື່ ຮບຜດຊອບ: ຂ້ ມນທື່ ສະໜອງໃຫ້ ໃນເຈ້ ຍຂ້ ມນນ້ ແມື່ ນມເຈດຕະນາໃຫ້ ໃຊ້ ເປນ
ພຽງການຊ້ ແນະເທົື່ານ້ ນ. ຂ້ ມນນ້ ບື່ ສາມາດນາໃຊ້ ແທນຄາແນະນາດ້ ານກົດໝາຍໄດ້ .
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