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ഒരു പരാതി നൽകൽ 

നിയമവിരുദ്ധമായ ല ൈംഗികത, വൈംശൈം, ലവക യൈം, പ്രായ വിവവചനൈം, ILO III വിവവചനൈം, 

മനുഷ്യാവകാശ  ൈംഘനങ്ങൾ എന്നിവ സൈംബന്ധിച്ച രരാതികൾ അവനേഷ്ിച്ച് രരിഹരിക്കുന്ന ഒരു 

സേതപ്ര സ്ഥാരനമാണ് Australian Human Rights Commission. 

എന്തിനന കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്്ക ഞങ്ങള ാട് പരാതിനെടാൻ കഴിയുക 

• ല ൈംഗിക വിളവചനത്തിൽ ല ൈംഗികത,  ിൈംഗ വയക്തിതേൈം, ഇന്റർസസക്്സ് നി , ഗർഭൈം, 

ലവവാഹികവമാ അല്ലാത്തവതാ ആയ നി , മു യൂട്ടൽ, കുടുൈംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, 

ല ൈംഗിക ആഭിമുഖ്യൈം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ല ൈംഗിക രീഡനവുൈം 

വിവവചനവുൈം ഉൾസെടുന്നു. 

• ലവക യ വിളവചനത്തിൽ ശാരീരികമായുൈം ബൗദ്ധിമായുൈം സൈംവവദനരരമായുൈം 

രഠനരരമായുൈം മാനസിമായുമുള്ള ലവക യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവവചനൈം 

ഉൾസെടുന്നു; വരാഗങ്ങ്ൾ അസല്ലങ്കിൽ അസുഖ്ങ്ങൾ; സമഡിക്കൽ അവസ്ഥ; വ ാ ി 

സൈംബന്ധമായുണ്ടായ രരിക്കുകൾ; ഭൂതകാ ത്തുൈം, വർത്തമാനകാ ത്തുൈം, ഭാവിയി ുൈം 

ഉണ്ടായതുൈം ഉണ്ടാകുന്നതുമായ ലവക യങ്ങൾ; ലവക യത്തിനുള്ള സഹായങ്ങൾ; സഹായ 

മൃഗങ്ങളുൈം ലവക യമുള്ള ഒരു വയക്തിയുള്ള കൂട്ടുസകട്ട ്എന്നിവയുൈം ഉൾസെടുന്നു.  

• വർഗ്ഗ വിളവചനത്തിൽ വൈംശൈം, നിറൈം, വൈംശാവ ി, വദശീയവമാ വൈംശീയ്വമാ ആയ ഉത്ഭവൈം, 

കുടിവയറ്റ നി  എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൈംശീയ വിവദേഷ്വുൈം വിവവചനവുൈം 

ഉൾസെടുന്നു. 

• പ്പായ വിളവചനത്തിൽ വളസര സചറുെവമാ പ്രായവമാ ആസണന്നതിസന 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവവചനൈം ഉൾസെടുന്നു. 

• ILO III വിളവചനത്തിൽ മതൈം, പ്കിമിനൽ ചരിപ്തൈം, വപ്ടഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനൈം, രാഷ്്പ്ടീയ 

കാഴ്്ചൊട്, സാമൂഹിക ഉത്ഭവൈം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സതാഴിൽ വിവവചനൈം 

ഉൾസെടുന്നു.  

• മനുഷ്യാവകാശങ്ങ ിൽ സിവിൽ, രാഷ്്പ്ടീയ അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള അരാരാഷ്്പ്ട 

ഉടമ്പടി, കുട്ടികളുസട അവകാശങ്ങൾ സൈംബന്ധിച്ച കൺസവൻഷ്ൻ, ലവക യമുള്ള 

വയക്തികളുസട അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള ഉടമ്പടി എന്നിവ വരാ ുള്ള നിർദ്ദിഷ്്്ട 

അരാരാഷ്്പ്ട മനുഷ്യാവകാശ ഉരകരണങ്ങൾ  ൈംഘിക്കുന്നതായി Commonwealth-ത്തിസന്റ 

(വകാമൺസവൽത്്ത) വരരി ുള്ള ആവരാരണങ്ങൾ ഉൾസെടുന്നു.   

നിങ്ങൾ ഓസ്്വപ്ട ിയയിൽ എവിസടയായിരുന്നാ ുൈം ഒരു രരാതി നൽകാൈം, രരാതി നൽകാൻ 

സച വ ്ഒന്നുൈം വഹിവക്കണ്ടതില്ല. രരാതി പ്രപ്കിയയിസ  ഘട്ടങ്ങൾ ചുവസട വിശദമായി 

നൽകിയിട്ടുണ്്ട. 

ഒരു അളനേഷ്ണൈം നടത്തുക 

• നിങ്ങൾക്ക ്എസരങ്കി ുൈം രരാതി നൽകാൻ കഴിയുവമാ ഇല്ലവയാ എന്്ന നിങ്ങൾക്ക ്

ഉറെിസല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക ്കമ്മീഷ്സന്റ വദശീയ വിവര വസവനവുമായി വ ാണി ൂസട 1300 656 

419 എന്ന നമ്പറിവ ാ ഇസമയി ി ൂസട infoservice@humanrights.gov.au എന്ന വി ാസത്തിവ ാ 

ബന്ധസെടാവുന്നതാണ്  

• ഈ പ്രപ്കിയ ആരൈംഭിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക ്ഒരു രരാതി വ ാൈം അയച്ച് നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക ്കഴിയുൈം.  

• ഞങ്ങൾക്ക ്നിങ്ങസള സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നിസല്ലങ്കിൽ, സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന 

ഒരാളിവ ക്ക ്നിങ്ങസള റ ർ സചയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പ്ശമിക്കുൈം.  
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ഒരു പരാതി നൽകുക 

• ഒരു രരാതി വരഖ്ാമൂ ൈം നൽകിയിരിക്കണൈം. നിങ്ങൾക്ക ്ഒരു രരാതി വ ാൈം രൂരിെിച്ച ്വരാസ്റ്റ ്

സചയ്യുകവയാ  ാക്്സ് സചയ്യുകവയാ സചയ്യാൈം അസല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങളുസട www.humanrights.gov.au 

സവബ്ലസറ്റിൽ ഓൺല നായി രരാതി നൽകാൈം.  

• നിങ്ങൾക്ക ്ഇഷ്്്ടമുള്ള ഭാഷ്യിൽ ഒരു രരാതി നൽകാൈം, ആവശയസമങ്കിൽ നിങ്ങളുസട രരാതി 

എഴുതാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങസള സഹായിക്കാനാകുൈം.  

• രരാതി നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക ്ഒരു അഭിഭാഷ്കസന്റ ആവശയമില്ല. 

• നിങ്ങളുസട രരാതി ലകകാരയൈം സചയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നിസല്ലങ്കിൽ, അത് എര് 

സകാസണ്ടന്്ന ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുൈം. 

അളനേഷ്ണൈം 

• നിങ്ങളുസട രരാതിസയക്കുറിച്ച് സൈംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങസള ബന്ധസെടുൈം, ഒെൈം കൂടുതൽ 

വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങവളാട് ആവശയസെവട്ടക്കാൈം.  

• സാധാരണയായി, കമ്മീഷ്ൻ നിങ്ങൾ രരാതിസെടുന്ന വയക്തിയുമാവയാ സ്ഥാരനവുമാവയാ 

ബന്ധസെടുകയുൈം നിങ്ങളുസട രരാതിയുസട ഒരു രകർെ ്അവർക്ക ്നൽകുകയുൈം സചയ്യുൈം. 

നിങ്ങളുസട രരാതി സൈംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദിഷ്്്ട വിവരങ്ങളുൈം കൂടാസത/അസല്ലങ്കിൽ ഒരു 

പ്രതികരണവുൈം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ അവവരാട് ആവശയസെവട്ടക്കാൈം. നിങ്ങളുസട രരാതിക്ക ്

മറുരടിയായി കമ്മീഷ്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളിൽ, നിങ്ങസളക്കുറിച്ചുള്ള 

മർമ്മപ്രധാനമായ ആയ വിവരങ്ങൾ ഉൾസെസടയുള്ള വയക്തിഗത വിവരങ്ങൾ 

അടങ്ങിയിരിക്കാൈം.  

• ചി  സാഹചരയങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുസട രരാതി ലകകാരയൈം സചയ്യുന്നത് തുടവരണ്ടതിസല്ലന്്ന 

ഞങ്ങൾ തീരുമാനിവച്ചക്കാൈം. ഇങ്ങസന സൈംഭവിക്കുകയാസണങ്കിൽ, അത് എര് സകാസണ്ടന്്ന 

ഞങ്ങൾ നിങ്ങവളാട് വിശദീകരിക്കുൈം.  

• അനുരഞ് നത്തി ൂസട രരാതി രരിഹരിക്കാൻ പ്ശമിക്കുന്നതിസനക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങവളാട് 

സൈംസാരിവച്ചക്കാൈം. 

അനുരഞ്ജനൈം 

• നിങ്ങളുൈം നിങ്ങൾ രരാതിസെടുന്ന വയക്തിവയാ സ്ഥാരനവമാ തമ്മി ുള്ള പ്രശ്്നത്തിന ്ഒരു 

രരിഹാര മാർഗൈം കസണ്ടത്താൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ പ്ശമിക്കുൈം എന്നാണ് അനുരഞ്് നൈം 

സകാണ്്ട അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 

• മുഖ്ാമുഖ്മുള്ള ഒരു ‘അനുരഞ് ന കൂടിക്കാഴ്്ചയി ൂസടവയാ’്അസല്ലങ്കിൽ ഒരു സട ിവ ാൺ 

കൂടിക്കാഴ്്ചയി ൂസടവയാ അനുരഞ് ന ചർച്ച നടക്കാൈം. ചി  സാഹചരയങ്ങളിൽ, ഇസമയി ുകൾ 

ലകമാറിയുൈം കൺസി ിവയറ്ററുമായുള്ള (അനുരഞ് ന ചർച്ച നടത്തുന്ന വയക്തി) 

സൈംഭാഷ്ണങ്ങളി ൂസടയുൈം രരാതികൾ രരിഹരിക്കാനാകുൈം. 

• രരാതികൾ ര വിധത്തിൽ രരിഹരിക്കാനാകുൈം. ഉദാഹരണത്തിന,് ഒരു 

ക്ഷമാരണത്തി ൂസടവയാ, നയത്തിൽ മാറ്റൈം വരുത്തിവയാ അസല്ലങ്കിൽ ന്ഷ്്്ടരരിഹാരൈം 

നൽകിവയാ രരാതികൾ രരിഹരിക്കാൈം. 

സാധ്യമായ ളകാടതി നടപടി – ല ൈംഗികത, ലവക യൈം, വൈംശൈം, പ്പായ 

എന്നിവ സൈംബന്ധിച്ച വിളവചനൈം 

• നിയമവിരുദ്ധമായ വിവവചനൈം നടന്നിട്ടുവണ്ടാ എന്്ന തീരുമാനിക്കാൻ കമ്മീഷ്ന് അധികാരമില്ല. 

• നിങ്ങളുസട രരാതി രരിഹരിച്ചിസല്ലങ്കിവ ാ മവറ്റസതങ്കി ുൈം കാരണത്താൽ 

നിർത്ത ാക്കിസയങ്കിവ ാ, നിങ്ങൾക്ക ്വിഷ്യൈം വകാടതിയിൽ സകാണ്ടുവരാകാൻ 

കഴിവേക്കുൈം. നിയമവിരുദ്ധമായ വിവവചനൈം നടന്നിട്ടുവണ്ടാ എന്്ന വകാടതിക്ക് 

തീരുമാനിക്കാൈം. 
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• Federal Circuit Court of Australia-യിവ വക്കാ (സ ഡറൽ സർകയൂട്്ട വകാർട്ട ്ഓ ് ആസ്്വപ്ട ിയ) 

Federal Court of Australia-യിവ വക്കാ (സ ഡറൽ വകാർട്ട ്ഓ ് ആസ്്വപ്ട ിയ) ഒരു അവരക്ഷ 

നൽകുന്നതിന ്കമ്മീഷ്ൻ രരാതി അവസാനിെിച്ച ദിവസൈം മുതൽ 60 ദിവസൈം വസര നിങ്ങൾക്ക ്

സമയമുണ്്ട. 

• കമ്മീഷ്ന ്ഈ വിഷ്യൈം നിങ്ങൾക്കായി വകാടതിയിൽ സകാണ്ടുവരാകാവനാ നിങ്ങളുസട വകസ് 

വകാടതിയിൽ അവതരിെിക്കാൻ സഹായിക്കാവനാ കഴിയില്ല. 

• നിങ്ങൾക്ക ്വകാടതിയിൽ വരാകണസമങ്കിൽ ഒരു അഭിഭാഷ്കനുമാവയാ  ീഗൽ 

സർവീസുമാവയാ നിങ്ങൾ സൈംസാരിവക്കണ്ടതുണ്്ട. 

തീരുമാനൈം/റിളൊർട്ട് - ILO III വിവവചനവുൈം മനുഷ്യാവകാശവുൈം 

• മവറ്റസതങ്കി ുൈം കാരണത്താൽ രരാതി രരിഹരിക്കുകവയാ നിർത്ത ാക്കുകവയാ 

സചയ്്തിസല്ലങ്കിൽ, ILO III വിവവചനവമാ മനുഷ്യാവകാശ  ൈംഘനവമാ ഉവണ്ടാ എന്്ന കമ്മീഷ്സന്റ 

പ്രസിഡന്റിന് തീരുമാനിക്കാൈം.  

• വിവവചനവമാ മനുഷ്യാവകാശ  ൈംഘനവമാ ഉണ്ടായതായി പ്രസിഡന്റിന് 

വബാധയസെടുകയാസണങ്കിൽ, പ്രസിഡന്റ ് ആ വിവരൈം Federal Attorney-General-ന് (സ ഡറൽ 

അവറ്റാർണി  നറൽ) റിവൊർട്ട ്സചയ്്വതക്കുൈം. ഒരു വയക്തി അനുഭവിച്ച നഷ്്്ടത്തിനുൈം 

രരിക്കിനുൈം നഷ്്്ടരരിഹാരൈം നൽകാൻ പ്രസിഡന്റിന് റിവൊർട്ടിൽ ശുരാർശ സചയ്യാൻ കഴിയുൈം. 

റിവൊർട്ട ്രാർ സമന്റിൽ വയ്്ക്കാൻ സാധയതയുണ്്ട. 

• വിവവചനസത്തയുൈം മനുഷ്യാവകാശസത്തയുൈം കുറിച്ചുള്ള പ്രസിഡന്റിസന്റ തീരുമാനങ്ങളുസട 

ഉദാഹരണങ്ങൾ http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act എന്ന 

കമ്മീഷ്സന്റ സവബ്്ലസറ്റിൽ  ഭയമാണ്.  

എവിനട നിന്നാണ് എനിക്്ക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ  ഭിക്കുക? 

Australian Human Rights Commission-സന ബന്ധസെടുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിസട  ഭയമാണ:് 

നട ിള ാൺ 

National Information Service (നാഷ്ണൽ ഇൻ ർവമഷ്ൻ സർവീസ്): 1300 656 419 

TTY (ടിടിലവ): 1800 620 241 

NRS (എൻആർഎസ്) 133 677 

 ാക്്സ്: (02) 9284 9611 

നിങ്ങൾക്ക ്ഒരു ദേിഭാഷ്ിയുസട സഹായൈം ആവശയമുസണ്ടങ്കിൽ 131 450 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് 

Australian Human Rights Commission-മായി ബന്ധസെടാൻ ആവശയസെടാൈം. 

നിങ്ങൾ ബധിരവനാ പ്ശവണ ലവക യമുള്ള ആവളാ ആസണങ്കിൽ 1800 620 241 എന്ന നമ്പറിൽ TTY-

യി ൂസട ഞങ്ങസള ബന്ധസെടാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ബധിരവനാ പ്ശവണ ലവക യമുള്ള ആവളാ 

ആസണങ്കിൽ 133 677 എന്ന നമ്പറിൽ National Relay Service (നാഷ്ണൽ റിവ  സർവീസ്) (NRS) വഴി 

നിങ്ങൾക്ക ്ഞങ്ങസള ബന്ധസെടാവുന്നതാണ.് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓസ്് ാൻ വിവർത്തകസന 

ആവശയമുസണ്ടങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക ്ഇതിന് സൗകരയൈം ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. 

നിങ്ങൾ അന്ധവനാ കാഴ്്ചാ ലവക യമുള്ള ആവളാ ആളാസണങ്കിൽ, അഭയർത്ഥന അനുസരിച്ച് 

ഇതര വ ാർമാറ്റുകളിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക ്കഴിയുൈം. 

ളപാസ്റ്റ ്
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സവബ്്ലസറ്റ്: www.humanrights.gov.au  
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ഒരു ഓൺല ൻ രരാതി നൽകാൻ 

http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging-your-complaint എന്നതിവ ക്ക് വരായി നിങ്ങൾക്ക ്അത് 

സചയ്യാവുന്നതാണ്. 

നപാതുവായ നിയളമാപളേശൈം 

നിങ്ങൾ ഒരു രരാതി നൽകുന്നതിസനക്കുറിച്ച് ചിരിക്കുകയാസണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിയവമാരവദശൈം 

വതടാവുന്നതാണ.് വിവവചനസത്ത കുറിച്ചുൈം രീഡനസത്ത കുറിച്ചുൈം സൗ നയ ഉരവദശൈം നൽകാൻ 

കഴിയുന്ന Community legal services (കമ്മയൂണിറ്റി  ീഗൽ സർവീസസ്)  ഭയമാണ്.  

ഒരു Legal Aid body-സയവയാ ( ീഗൽ എയിഡ് വബാഡി) (https://www.nationallegalaid.org/for-individuals/) 

നിങ്ങളുസട ഏറ്റവുൈം അടുത്തുള്ള കമ്മയൂണിറ്റി  ീഗൽ സസന്ററിസനവയാ (www.naclc.org.au/directory) 

നിങ്ങൾക്ക ്ബന്ധസെടാവുന്നതാണ്. 

നിരാകരണൈം: ഈ വസ്്തുതാ പപ്തത്തിന  വിവരങ്ങൾ ഒരു ലഗഡായി മാപ്തൈം 

ഉപളയാഗിക്കാൻ ഉളേശിച്ചുള്ളതാണ്. ഇത് നിയളമാപളേശത്തിന് പകരമാവില്ല. 
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