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 ال مكان للعنصرية في أستراليا

 .؛ بلغ عن ذلكتحملهاال تإذا شاهدت أو عانيت من تمييز عنصري أو مضايقة أو كراهية، 

 ةالشرط من قبل مساعدة ال

 .إذا تعرضت للتهديد بالعنف أو تعرضت لهجوم عنيف، فاتصل بالشرطة •

 .إلى مكان آمن في أقرب وقت ممكن إذهب •

 .طلب الشرطةأو (000)على الرقم حياة، اتصل لل ديفي حالة الطوارئ أو حالة تهد •

مساعدة الشرطة للمساعدة إذا كنت بحاجة إلى مساعدة من الشرطة، ولكن ال يوجد خطر فوري، فاتصل بخط  •
 .(444 131)  الشرطة

 األسترالية لحقوق اإلنسانالمفوضية والكراهية العنصرية 

في أستراليا، من المخالف للقانون القيام بشيء ما في األماكن العامة على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو 
 يُذل أو يخيف اآلخرأو يهين أو يسيء من المحتمل أن والذي العرقي لشخص أو مجموعة من األشخاص 

 :ة ما يليقد تتضمن أمثلة على الكراهية العنصري

على اإلنترنت، بما في ذلك المنتديات اإللكترونية والمدونات ومواقع التواصل االجتماعي  مواد مسيئة عنصريا   •

 الفيديوبومواقع مشاركة 

 منشور آخر مثل نشرة أو نشرة إعالنية في صحيفة أو مجلة أو أي  أو صور   تعليقات مسيئة عنصريا   •

 في تجمع عام الخطب المسيئة عنصريا   •

أو في وسائل النقل العام أو في  ديقة عامةفي مكان عام، مثل متجر أو مكان عمل أو  تعليقات مسيئة عنصريا   •
 المدرسة

 .أو المتفرجين أو المدربين أو المسؤولينمن قبل الالعبين في األحداث الرياضية  تعليقات مسيئة عنصريا   •

الشكوى بسيطة  إجراءات. المفوضية األسترالية لحقوق اإلنسانإذا واجهت كراهية عنصرية، يمكنك تقديم شكوى إلى 

 .ومجانية ومرنة

ا  من الكراهية حر  "( والحق في العيش تعبيريهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الحق في التواصل بحرية )"حرية ال

 ."تكون اإلجراءات مخالفة للقانون إذا كانت "تتم بشكل معقول وبحسن نيةالعنصرية. في بعض الحاالت، قد ال 

  www.humanrights.gov.au/complaints األسترالية لحقوق اإلنسان، قم بزيارة المفوضيةلتقديم شكوى إلى 

 خدمة المعلومات الوطنية

( معلومات وإحاالت لألفراد والمنظمات NIS)للمفوضية األسترالية لحقوق اإلنسان تقدم خدمة المعلومات الوطنية التابعة 
 وأصحاب العمل حول مجموعة من قضايا حقوق اإلنسان والتمييز. هذه الخدمة مجانية وسرية.

 القيام بالتالي: NIS الـ ـستطيعي

 مكافحة التمييزقانون  معلومات حول حقوقك ومسؤولياتك بموجب القانون الفيدرالي لحقوق اإلنسان و إعطاءك •

 موقفكأو كيف يمكن أن ينطبق القانون على  المفوضيةمناقشة ما إذا كنت قادرا  على تقديم شكوى إلى  •

 معينةتمييز معلومات حول كيفية تقديم شكوى أو الرد على شكوى أو التعامل مع قضايا  إعطاءك •

 قد تكون قادرة على مساعدتكالتي إحالتك إلى منظمة أخرى   •

 .على تقديم المشورة القانونية ةغير قادر NIS يرجى مالحظة أن

 :عن طريق NIS بـ  يمكنك االتصال

  02 9284 9888 أو 1300 656 419 الهاتف: •

http://www.humanrights.gov.au/complaints
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 infoservice@humanrights.gov.au :اإللكتروني البريد •

  02 9284 9611 فاكس: •

 internet-relay.nrscall.gov.au )التحدث واالستماع( أو 1300 555 727الوطنية: اعادة البث خدمة  •

 والترجمة الفورية الخطية خدمة الترجمة

خدمة ترجمة لألشخاص الذين ال يتحدثون اإلنجليزية. هي  (TIS National) خدمة الترجمة والترجمة الفورية تبرتع
 .مجانية لغير الناطقين باللغة اإلنجليزية هي الوطنية TIS غالبية خدماتكما أن 

  131 450 هاتف: •

  www.tisnational.gov.au :زيارةقم ب •

 الصحة النفسية عافيةاالستشارة و

خالل  لمساعدة األشخاص من   طيلة أيام األسبوع مصممة خصيصا   ساعة في اليوم 24 تتوفر خدمة دعم جديدة على مدار
 .لجميع األستراليين مجانا   COVID-19 وباء

  /https://coronavirus.beyondblue.org.auيمكن الوصول إلى خدمة الدعم من خالل الموقع اإللكتروني

 512 348 على Beyond Blue ، يمكنك االتصال بـنفسيةللحصول على خدمات دعم األزمات الشخصية والصحة ال

 .وقت في أي   13 11 14 على Lifeline أو 1800

سنة. يمكن لألطفال والمراهقين  25و  5خط مساعدة األطفال هو خدمة مجانية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
 وقت. في أي   1800 551 800 والشباب االتصال برقم

http://www.tisnational.gov.au/
https://coronavirus.beyondblue.org.au/

