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ઓસ્ટ્રેલિયામાાં વાંશવાદને કોઇ સ્ટ્થાન નથી 

જો તમે વશંીય ભેદભાવ, સતામણી અથવા નફરતનો અનભુવ કરો કે તેના સાક્ષી બનો તો, 
તેને સહન ના કરશો, તેની વવરુદ્ધ જાણ કરો.  

પોિીસ સહાય 

• જો તમને હહિંસાની ધમકી મળી હોય કે તમારા પર હહિંસક હુમલો કરવામાં આવે તો 
પોલીસનો સપંકક કરશો.  

• શક્ય તેટલુ ંજલદી સલામત સ્થળે પહોંચી જાવ.  

• કટોકટીના સજંોગો અથવા જીવનુ ંજોખમ હોય તો, ત્રણ શનૂ્ય (૦૦૦) પર ફોન કરી 
પોલીસ બોલાવશો.  

• જો તમારે પોલીસની મદદની જરૂર હોય, પરંતુ ંતાત્કાલલક જોખમ ના હોય તો, પોલીસ 
સહાય સેવાને (૧૩૧ ૪૪૪) પર ફોન કરશો.  

વાંશીય નફરત અને ઓસ્ટ્રેલિયાન ાં માનવ અધિકાર આયોગ 

જાહેરમાં કોઇ વ્યક્તતના અથવા જનસમદુાયના વશં, રંગ, રાષ્ટ્રીય અથવા વશંીય મળૂના 
આધારે એવુ ંકંઇક કરવુ ંકે જે તેમના માટે મન દ ભાવનાર ાં, અપમાનીત કરનાર ાં, શરધમિંદ ાં કરનાર ાં 
કે ડરાવનાર ાં હોય તો, તે ઓસ્રેલલયામાં કાયદાની વવરુદ્ધ છે. 

વશંીય નફરતના ઉદાહરણોમાં, વશંીય રીતે: 
• વાંધાજનક સામગ્રી કે જેમાં ઇન્ટરનેટ પર ઇ-ફોરમ(ચચાક), બ્લોગ્સ, સોવશયલ નેટવહકિંગ 

સાઇટ્સ અને વીહિયો શેહરિંગ સાઇટ્સનો સમાવેશ થાય છે 
• વાંધાજનક હટપ્પણીઓ અથવા લચત્રો, છાપાંમાં, સામાવયકોમાં અથવા ચોપાનીયામાં 

પ્રકાવશત કરવા 
• જાહેર સભાઓમાં વાંધાજનક ભાષણો 
• જાહેર સ્થળો જેવા કે દુકાનો, નોકરીના સ્થળો, બગીચા, પહરવહનનાં સાધનો અથવા 

શાળામાં અપમાનજનક હટપ્પણીઓ  

• ખેલાિીઓ, દશકકો, વશક્ષકો (રમતના) અથવા અવધકારીઓ દ્વારા રમતગમતના 
કાયકક્રમોમાં અપમાનજનક હટપ્પણીઓનો સમાવેશ થાય છે. 

જો તમે વશંીય નફરતનો અનભુવ કરો તો તમે ઓસ્રેલલયાના માનવ અવધકાર આયોગને 
ફહરયાદ નોંધાવી શકો છો. ફહરયાદ પ્રહક્રયા સરળ, વન:શલૂ્ક અને લવચીક છે. 
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આ કાયદાનો ઉદે્દશ મતુત સવંાદના અવધકાર ('વાણી સ્વાતતં્ર્ય') અને વશંીય નફરતથી મતુત 
રહેવાના અવધકાર વચ્ચે સતંલુન જાળવવાનો છે. અમકુ સજંોગોમાં જો વતકન "વ્યાજબી રીતે 
અને સદ્ભાવનાથી" કરવામાં આવે તો તે કાયદાની વવરુદ્ધ નથી. 

ઓસ્રેલલયાના માનવ અવધકાર આયોગને ફહરયાદ નોંધાવવા, 
www.humanrights.gov.au/complaints ની મલુાકાત લેશો. 

રાષ્ટ્રીય માહહતી સેવા 

ઓસ્રેલલયાના માનવ અવધકાર આયોગની રાષ્ટ્રીય માહહતી સેવા (એનઆઇએસ) માનવ 
અવધકારો અને ભેદભાવના વવવવધ મદુ્દાઓ વવશે વ્યક્તતઓ, સસં્થાઓ અને નોકરીદાતાઓ માટે 
માહહતી અને ભલામણો પરૂી પાિે છે. આ સેવા વન:શલૂ્ક અને ગોપનીય છે. 

એનઆઇએસ: 

• સઘંીય માનવ અવધકારો અને ભેદભાવ વવરોધી કાયદા હેઠળ તમારા અવધકારો અને 
જવાબદારીઓ વવશે તમને માહહતી આપી શકે છે 

• તમે સઘંને ફહરયાદ કરવાની પહરક્સ્થવતમાં છો અથવા તમારા હકસ્સામાં કાયદો કેવી રીતે 
લાગુ પિી શકે છે તે અંગે ચચાક કરી શકે છે  

• ફહરયાદ કેવી રીતે કરવી, ફહરયાદનો જવાબ આપવો અથવા ભેદભાવનાં ચોક્કસ 
મદુ્દાઓ સાથે કામ લેવુ ંજેવી બાબતોમાં માહહતી આપી શકે છે  

• તમને મદદ કરી શકે તેવી અન્ય સસં્થાની ભલામણ કરી શકે છે 

કૃપા કરી નોંધ લેશો કે એનઆઇએસ કાનનૂી સલાહ આપવામાં અસમથક છે.  

તમે એનઆઇએસનો સપંકક: 

• ફોન: ૧૩૦૦ ૬૫૬ ૪૧૯ અથવા ૦૨ ૯૨૮૪ ૯૮૮૮ 

• ઇમેલ: infoservice@humanrights.gov.au   

• ફેતસ: 02 9284 9611 

• રાષ્ટ્રીય રીલે સેવા: ૧૩૦૦ ૫૫૫ ૭૨૭ (બોલો અને સાંભળો) અથવા ઇન્ટરનેટ - 
relay.nrscall.gov.au પર કરી શકો છો. 

અન વાદ અને દ ભાધિયા સેવા 

ધ રાન્સલેટીંગ એન્િ ઇન્ટરવપ્રટીંગ સવવિસ (ટીસ નેશનલ), જે વ્યક્તતઓ અંગ્રેજીના બોલી શતતા 
હોય તેમના માટે દુભાવષયા સેવા છે. અંગ્રેજી ન બોલી શકનારાઓ માટે, ટીસ નેશનલ 
સવવિસઝની મોટાભાગની સેવાઓ વન:શલૂ્ક સેવાઓ છે. 

http://www.humanrights.gov.au/complaints
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• ફોન: 131 450 

• મલુાકાત લો: www.tisnational.gov.au  

કાઉન્સેલિિંગ અને માનધસક સ્ટ્વાસ્ટ્્ય સ ખાકારી 

COVID-19 મહામારી દરમ્યાન લોકોને મદદ માટે ખાસ શરૂ કરવામાં આવેલી નવી ૨૪⁄૭ 
સહાય સેવા તમામ ઓસ્રેલલયનોને વન:શલૂ્ક ઉપલબ્ધ છે.  

આ સેવા https://coronavirus.beyondblue.org.au/ વેબસાઇટ પર જઇને મેળવી શકાય છે.  

વ્યક્તતગત કટોકટી અને માનવસક સ્વાસ્્ય સહાય સેવાઓ, બીયોન્િ બ્લનુો ૧૮૦૦ ૫૧૨ ૩૪૮ 
અથવા લાઇફલાઇનનો ૧૩ ૧૧ ૧૪, પર તમે કોઇ પણ સમયે સપંકક કરી શકો છો.   

હકડ્સ હેલ્પલાઇન, ૫ થી ૨૫ વષકના યવુાનો માટેની વન:શલૂ્ક સેવા છે. બાળકો, હકશોરો અને 
નવજુવાનો કોઇ પણ સમયે ૧૮૦૦ ૫૫૧ ૮૦૦, પર ફોન કરી શકે છે.  

 
 

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

