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முறைப்பாடு ஒன்றைச் செய்தல்
பாலியல், இனம், உடலியலாறை ைற்றும் வயதுப் பாகுபாடு, ---- பாகுபாடு ைற்றும் ைனித
உாிறை ைீைல்கள் ஆகியன ெம்பந்தப்பட்ட ெட்ட விர ாத முறைப்பாடுகறை விொாித்து
அவற்ைிற்குத் தீர்வு காணும் சுயாதீனைான அறைப்ரப ‘ஆஸ்திர லிய ைனித உாிறைகள்
ஆறையம்’ ஆகும்.

எைக்கு நீங்கள் எறதப் பற்ைி முறைப்பாடு செய்யலாம்
•

பாலினம், பாலின அடையாளம், கலப்புப்-பால் நிடல, கர்ப்பநிடல, திருமண உறவு
அல்லது வாழ்க்டகத்துடண நிடல, தாய்ப்பாலூட்ைல், குடும்பப் பபாறுப்புகள் மற்றும்
பாலியல் நாட்ைம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலான பால்ரீதி உபத்திரவங்களும்,
பாகுபாடும் ‘பால் ரீதிப் பாகுபா’ட்டில் உள்ளைங்கும்.

•

உைல்ரீதியான, அறிவுரீதியான, உணர்வுரீதியான, கல்வி மற்றும் உளவியல் ரீதியான
இயலாடமகள்; சுகவீனங்கள் அல்லது நநாய்கள்; மருத்துவ நிடலகள்; நவடல
சம்பந்தப்பட்ைக் காயங்கள்; கைந்தகால, நிகழ்கால மற்றும் வருங்கால இயலாடமகள்;
மற்றும் இயலாடம உபகரணங்கள்; உதவிக்கான விலங்கினங்கள் மற்றும் இயலாடமயுள்ள
ஒருவருைனான பதாைர்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலான பாகுபாடுகள் ‘இயலாமைப்
பாகுபா’ட்டில் உள்ளைங்கும்.

•

இனபவறி, மற்றும் இனம், நிறம், மரபு, நதசிய அல்லது இனப் பூர்வீகம் மற்றும் குடிவரவு
நிடல ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பசய்யப்படும் பாகுபாடுகள் ‘இனரீதிப் பாகுபா’ட்டில்
உள்ளைங்கும்.

•

அதி இள வயதினராக அல்லது கூடிய வயதுடையவராக இருப்பதன் அடிப்படையிலான
பாகுபாடுகள் ‘வயது-ரீதிப் பாகுபாட்’டில் உள்ளைங்கும்.

•

மதம், குற்றச்பசயல் பதிவு, பதாழிற்சங்கச் பசயற்பாடுகள், அரசியல் கருத்து மற்றும் சமூகப்
பூர்வீகம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலான பாகுபாடுகள் ‘சர்வதேசத் தோழிலாளர் அமைப்பு
(ILO III) சட்டப் பாகுபா’ட்டில் உள்ளைங்கும்.

•

‘சர்வநதசக் குடிடம மற்றும் அரசியல் உரிடமகள் ஒப்பந்தம்’ (Covenant on Civil and
Political Rights), ‘சிறார் உரிடமகள் ஒப்பந்தம்’ (Convention on the Rights of the
Child) மற்றும் ‘இயலாடமயுடைநயார் உரிடமகள் ஒப்பந்தம்’ (Convention on the Rights
of Persons with Disabilities) நபான்ற குறிப்பிட்ை சர்வநதச மனித உரிடமகள்
ஒப்பந்தப்பத்திர மீறல்களாகச் சாட்ைப்படும் பசயல்கள் மீது பபாதுநல அரசினால் அல்லது
அதன் சார்பாக நமற்பகாள்ளப்படும் நைவடிக்டககள் ‘ைனிே உரிமைக’ளில் உள்ளைங்கும்.
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ஆஸ்திர லியாவில் எங்கு வெிப்பவ ாக இருந்தாலும் நீங்கள் முறைப்பாடு ஒன்றைச்
செய்யலாம், ைற்றும் முறைப்பாட்டிறனச் செய்வதற்குச் செலவு ஏதும் இல்றல.
முறைப்பாடு செய்வதற்கான படி நிறலகள் கீரே ரகாடிட்டுக் காண்பிக்கப்பட்டுள்ைன.

விொ றை ஒன்றை ரைற்சகாள்ளுங்கள்
•

ஏதாவபதாரு விையத்டதப் பற்றி முடறப்பாடு பசய்ய இயலுமா என்பது உங்களுக்கு
உறுதியாகத் பதரியவில்டல என்றால், ‘ஆடணய’த்தின் ‘நதசியத் தகவல் நசடவ’யுைன் 1300
656 419 எனும் இலக்கம் அல்லது infoservice@humanrights.gov.au எனும் மின்னஞ்சல்
மூலம் நீங்கள் பதாைர்புபகாள்ளலாம்.

•

இந்தச் பசயல்பாட்டிடனத் துவங்குவதற்காக முடறப்பாட்டுப் படிவம் ஒன்டற எம்மால்
அனுப்ப இயலும்.

•

எம்மால் உங்களுக்கு உதவ இயலவில்டல என்றால், உங்களுக்கு உதவக்கூடிய ஒருவருக்கு
உங்கடளப் பரிந்துடரக்க நாங்கள் முயற்சி பசய்நவாம்.

முறைப்பாடு ஒன்றைச் செய்யுங்கள்
•

முடறப்பாடு ஒன்று எழுத்துவடிவத்தில் இருக்கநவண்டியது கட்ைாயம். முடறப்பாட்டுப்
படிவம் ஒன்றிடன நிரப்பி அடத நீங்கள் எமக்கு அஞ்சல் அல்லது பதாடலநகல் மூலம்
அனுப்பலாம், அல்லது www.humanrights.gov.au எனும் வடலத்தளத்தில்
இடணயவழியில் முடறப்பாடு பசய்யலாம்.

•

நீங்கள் விரும்பும் பமாழியில் நீங்கள் முடறப்பாடு பசய்யலாம், மற்றும் நதடவப்பட்ைால்
உங்களுடைய முடறப்பாட்டிடன எழுதுவதற்கு எம்மால் உதவ இயலும்.

•

முடறப்பாடு ஒன்டறச் பசய்ய உங்களுக்கு சட்ைதரணி ஒருவர் நதடவயில்டல.

•

உங்களுடைய முடறப்பாட்டிடன எம்மால் டகயாள இயலவில்டல என்றால், ஏன்
இயலவில்டல என்படத விளக்கிச் பசால்நவாம்.

விொ றை
•

உங்களுடைய முடறப்பாட்டிடனப் பற்றிப் நபச உங்களுைன் நாங்கள் பதாைர்புபகாள்நவாம்,
மற்றும் நமலதிகத் தகவல்கள் பகாடுக்குமாறு நாங்கள் உங்கடளக் நகட்கக்கூடும்.

•

பபாதுவாக, நீங்கள் யாடரப் பற்றி முறாஇப்படு பசய்கிறீர்கநளா அந்த நபருைன் அல்லது
அந்த அடமப்புைன் நாங்கள் பதாைர்புபகாண்டு உங்களுடைய முடறப்பாட்டின் பிரதி ஒன்டற
அவர்களுக்குக் பகாடுப்நபாம். குறிப்பிட்ை தகவல்கள் மற்றும்/அல்லது உங்களுடைய
முடறப்பாட்டிற்கான மறுபமாழி ஒன்டறக் பகாடுக்குமாறு நாங்கள் அவர்கடளக்
நகட்கக்கூடும். உங்களுடைய முடறப்பாட்டிற்கு மறுபமாழியாக ஆடணயத்திற்குக்
பகாடுக்கப்படும் தகவல்களில் உங்கடளப் பற்றிய பசாந்த மற்றும் உணர்வார்ந்தத் தகவல்கள்
அைங்கியிருக்கக்கூடும்.
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•

சில தருணங்களில், உங்களுடைய முடறப்பாட்டிடன நமற்பகாண்டு டகயாளத்
நதடவயில்டல என நாங்கள் முடிவு பசய்யக்கூடும். இப்படி நைந்தால், ஏன் என்படத நாங்கள்
விளக்குநவாம்.

•

சமரசம் மூலமாக முடறப்பாடிடனத் தீர்த்துக்பகாள்ள முயற்சிப்படதப் பற்றி நாங்கள்
உங்களுைன் நபசக்கூடும்.

ெை ெம்
•

பிரச்சிடனடயத் தீர்த்துக்பகாள்வதற்கான வழி ஒன்டறக் காண உங்களுக்கும் நீங்கள் யாடரப்
பற்றி முடறப்பாடு பசய்கிறீர்கநளா அந்த நபருக்கும் அல்லது அடமப்பிற்கும் உதவ நாங்கள்
முயற்சி பசய்நவாம் என்படத சமரசம் குறிக்கும்.

•

‘சமரச அமர்வு’ (‘conciliation conference’) எனும் சந்திப்பு மூலம் நநருக்கு-நநராகநவா,
பதாடலநபசி மூலமான கலந்துடரயாைல் மூலமாகநவா சமரசம் இைம்பபறலாம். சில
தருணங்களில், மின்னஞ்சல் நபாக்குவரத்து மற்றும் சமரசப் நபச்சாளருைனான
உடரயாைல்கள் மூலம் முடறப்பாடுகளுக்குத் தீர்வு காணப்பைலாம்.

•

பவவ்நவறு பல வழிகளில் முடறப்பாடுகளுக்குத் தீர்வு காணப்பைலாம். உதாரணமாக, ஒரு
மன்னிப்பு மூலமாக, நகாட்பாடு மாற்றம் மூலமாக அல்லது நஷ்ை ஈடு மூலமாகத் தீர்வு
காணலாம்.

ொத்தியைான நீதிைன்ை நடவடிக்றக - பாலினம், இயலாறை, இனம்
ைற்றும் வயது ஆகியவற்ைின் அடிப்பறடயிலான பாகுபாடு
•

சட்ைத்திற்குப் புறம்பான பாகுபாடு நிகழ்ந்திருக்கிறதா என்று முடிவு பசய்வதற்கான உரிடம
‘ஆடணய’த்திற்கு இல்டல.

•

உங்களுடைய முடறப்பாட்டிற்குத் தீர்வு காணப்பைவில்டல என்றாநலா, நவறு சில
காரணங்கடள முன்னிட்டு நமற்பகாண்டு விசாரிப்பது நிறுத்தப்பட்ைாநலா, விையத்டத
நீதிமன்றத்திற்கு எடுத்துச் பசல்ல உங்களால் இயலக்கூடும். சட்ைத்திற்குப் புறம்பான
பாகுபாடு நிகழ்ந்திருக்கிறதா என்று நீதிமன்றத்தினால் முடிவு பசய்ய இயலும்.

•

‘ஃபபைரல் சர்க்யூட் நீதிமன்றம்’ அல்லது ‘ஆஸ்திநரலிய ஃபபைரல் நீதிமன்ற’த்திற்கு நீங்கள்
விண்ணப்பிக்க, முடறப்பாட்டு விசாரடணடய ‘ஆடணயம்’ நிறுத்திய நநரத்தில் இருந்து 60
நாட்கள் அவகாசம் உங்களுக்கு இருக்கும்.

•

விையத்டத உங்களுக்காக நீதிமன்றத்திற்கு எடுத்துச் பசல்ல, அல்லது உங்களுடைய வழக்டக
நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க ‘ஆடணய’த்தினால் இயலாது.

•

நீங்கள் நீதிமன்றத்திற்குச் பசல்ல விரும்பினால், ஒரு சட்ைதரணி அல்லது சட்ை நசடவயுைன்
நீங்கள் நபச நவண்டியிருக்கலாம்.
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முடிவு/அைிக்றக - ‘ெர்வரதெத் சதாேிலாைர் அறைப்பு III (ILO III)யின்
கீோன பாகுபாடும் ைனித உாிறைகளும்
•

முடறப்பாட்டிற்குத் தீர்வு காண இயலாவிட்ைால், அல்லது நவறு சில காரணங்கடள
முன்னிட்டு முடறப்பாட்டு விசாரடணடயத் பதாைர்வது நிறுத்தப்பட்ைால், ‘ஆடணய’த்தின்
தடலவரானவர் ILO III பாகுபாடு அல்லது மனித உரிடமகள் மீறல் நிகழ்ந்திருக்கிறதா
என்படத முடிவு பசய்யக்கூடும்.

•

‘ஆடணய’த்தின் தடலவரானவர் பாகுபாடு அல்லது மனித உரிடமகள் மீறல் ஒன்று
நிகழ்ந்திருக்கிறது என்று திருப்திப்பட்ைால், ‘ஃபபைரல் அட்ைர்ணி பெனரல்’ அவர்களுக்குத்
தடலவர் விையத்திடனத் பதரியப்படுத்தக்கூடும். ஒரு நபருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் எவ்பவாரு
இழப்பு அல்லது காயத்திற்கான நஷ்ை ஈடு ஒன்றிடன இந்த அறிக்டகயில் தடலவரால்
பரிந்துடர பசய்ய இயலும். இந்த அறிக்டக பாராளுமன்றத்தில் முன் டவக்கப்பைலாம்.

•

பாகுபாடு ைற்றும் ைனித உாிறைகள் குைித்த ‘தறலவ’ து முடிவுகைின் ைாதிாிகறை
http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act எனும்
வறலத்தைப் பக்கத்தில் காைலாம்.

ரைலதிகத் தகவல்கறை நான் எங்கிருந்து சபைலாம்?
பின் வருவன ‘ஆஸ்திர லிய ைனித உாிறைகள் ஆறைய’த்தின் சதாடர்பு
விப ங்கைாகும்:
சதாறலரபெி
‘ரதெிய தகவல் ரெறவ’: 1300 656 419
சதாறலத் தட்டச்சு (TTY) 1800 620 241
ரதெியத் சதாடர் ைாற்று ரெறவ (NRS) 133 677
சதாறல நகல்: (02) 9284 9611
சைாேிசபயர்த்துற ப்பாைர் ஒருவர் உங்களுக்குத் ரதறவப்பட்டால், 131 450-ஐ
அறேத்து ‘ஆஸ்திர லிய ைனித உாிறைகள் ஆறைய’த்துடன் சதாடர்பு ஏற்படுத்தித்
தருைாறு ரகளுங்கள்.
நீங்கள் செவித்திைன் அற்ைவ ாகரவா,செவித்திைன் குறைபாடு உள்ைவ ாகரவா
இருந்தால், 1800 620 241-இல் TTY-ஐ அறேத்து எம்முடன் சதாடர்புசகாள்ைலாம்.
நீங்கள் செவித்திைன் அற்ைவ ாகரவா,ரபச்சுக் குறைபாடு உள்ைவ ாகரவா இருந்தால்
133 677-இல் ‘ரதெியத் சதாடர் ைாற்று ரெறவ (National Relay Service (NRS)) மூலம்
எம்முடன் சதாடர்புசகாள்ைலாம். உங்களுக்கு ‘ஆஸ்லன்’ சைாேிசபயர்த்துற ப்பாைர்
ஒருவர் ரதறவப்பட்டால், உங்களுக்காக இறத எம்ைால் ஒழுங்கு செய்ய இயலும்.

NATIONAL INFORMATION SERVICE
telephone 1300 656 419 or (02) 9284 9888 • www.humanrights.gov.au •infoservice@humanrights.gov.au
April 2020

Australian Human Rights Commission
Fact sheet Making a complaint - Tamil
நீங்கள் பார்றவத் திைன் அற்ைவ ாகரவா, பார்றவக் குறைபாடு உள்ைவ ாகரவா
இருந்தால், உங்கைது ரவண்டுரகாைின் சபயாில் ைாற்று வேிகைில் எம்ைால்
உங்களுக்குத் தகவல்கறை அைிக்க இயலும்.
அஞ்ெல்:
GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
இறைய வேி:
ைின்னஞ்ெல்: infoservice@humanrights.gov.au
வறலத்தைம்: www.humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging-your-complaint எனும் வறலத்தைப்
பக்கத்திற்குச் சென்று இறைய வேியில் நீங்கள் முறைப்பாடு ஒன்ைிறனச் செய்யலாம்.

சபாதுவான ெட்ட அைிவுற
முறைப்பாடு ஒன்றைச் செய்வறதப் பற்ைி நீங்கள் ரயாெித்துக்சகாண்டிருந்தால், நீங்கள்
ெட்ட ஆரலாெறை சபறுவறதக் கருத்தில் சகாள்ைக்கூடும். பாகுபாடு ைற்றும்
உபத்தி வத்திற்கு ஆைாக்கப்படல் ஆகியவற்றைப் பற்ைி இலவெ அைிவுற அைிக்கும்
ெமூக ெட்ட ரெறவகள் உள்ைன.
‘ெட்ட உதவி’ (Legal Aid) அறைப்பு ஒன்றுடன் (https://www.nationallegalaid.org/forindividuals/) அல்லது உங்களுக்கு அண்றையிலுள்ை ‘ெமூக ெட்ட றைய’த்துடன்
(www.naclc.org.au/directory) நீங்கள் சதாடர்புசகாள்ைலாம்.
ைறுப்புக்கூற்று: இந்தத் தகவல் ஏட்டில் உள்ை தகவல்கள் ஒரு வேிகாட்டி என்ை
ரநாக்கத்தில் ைட்டுரை சகாடுக்கப்பட்டுள்ைன. ெட்ட ஆரலாெறனக்கு இது ஒரு ைாற்று
ஆகாது.
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