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 ندارد ییجا یادر استرال  ییجا  ینژادپرست

 .یدآنرا گزارش کن .یدنکن آنرا تحمل، یا آنرا تجربھ می کنید یدنفرت ھست یا یت، آزار و اذینژاد یضشاھد تبع اگر

 یسپل کمک
 .یریدتماس بگ یسبا پل، یدقرار گرفتھ ا خشونت آمیز مورد حملھ یا اید شده تھدید خشونت بااگر  •
 .ویدامن بر حلم یکدر اسرع وقت بھ  •

 .یدبخواھ را یسو پل یرید) تماس بگ000(سھ صفربا ، یکننده زندگ یدتھدشرایط  یا یاضطرار یطدر شرا •
) تماس 444 131( یسبا خط کمک پل، وجود ندارد یخطر فور یچاما ھ، یددار یازن یسبھ کمک پل اگر •

 .یریدبگ

 یاحقوق بشر استرال یسیونو کم ینژاد  فرتن
 یگروھ یاشخص  یک یتقوم یا یتمل، رنگ، نژاد در موردرا در مالء عام  یمخالف قانون است كھ كار یااسترال در

 .کندمی ایجاد  ارعاب یا یرتحق، ھمتت، ینتوھ دارد كھ احتماال یماز مردم انجام دھ
 باشد: یرممکن است شامل موارد ز یاز نفرت نژاد ییھا نمونھ

 یھا یتسا، وبالگ ھا ،بحث ھای اینترنی)( وروم ھایفااز جملھ ، ینترنتدر ا ینژاد یزآم ینتوھ ضوعاتمو •
 یییدیواشتراک و یھا یتو سا یاجتماع یشبکھ ھا

 بروشور یا یھمانند اعالم یگرید نشریات یامجلھ ، در روزنامھ ینژاد یزآم ینتوھ  یرتصاو یانظرات  •
 یدر تظاھرات عموم ینژاد یزآم ینتوھ یھا یسخنران •
 یا یعموم یھنقل یلوسا، پارک، محل کار، مانند فروشگاه، یمکان عموم یکدر  ینژاد توھین آمیزاظھارات  •

 مدرسھ
 مسئوالن. یا یانمرب، تماشاگران، یکنانتوسط باز یورزش  راسمدر م ینژاد توھین آمیزاظھارات  •

، ساده یت. روند شکایدکن یتشکا یاحقوق بشر استرال یسیونبھ کم یدتوان یم ،یدکن یرا تجربھ م ینفرت نژاد گرا
 است. یرو انعطاف پذ یگانرا

است. در  یاز نفرت نژاد یعار ی") و حق زندگیانب یارتباط آزاد ("آزاد ایجادحق  ینتعادل بایجاد قانون  ینا ھدف
 د.نممکن است خالف قانون نباش ، "دنانجام شو یتو با حسن ن یمنطقبطور اگر اقدامات " ،یطشرا یبرخ 

 .یدمراجعھ کن  www.humanrights.gov.au/complaintsبھ ، یاحقوق بشر استرال یسیونکم بھ یتشکا برای

 ملی اطالعات خدمات
سازمان ھا و ، افراد ارجاعات را برای) اطالعات و NIS( یاحقوق بشر استرال یسیونکم یاطالعات مل خدمات

و محرمانھ  یگانرا خدمات یندھد. ا یارائھ م یزآم یضحقوق بشر و تبعمسائل از  یعیوس  یفدر مورد ط یانکارفرما
 است.
NIS تواند: یم 

بھ  یضضد تبعقانون طبق قانون فدرال حقوق بشر و  را شما یتھایاطالعات مربوط بھ حقوق و مسئولبھ شما  •
 دھدبشما 

چگونھ قانون ممکن  ینکھا یا یدارائھ دھ یسیونرا بھ کم یتیشکا بتوانید شما ممکن است یاآ ینکھدر مورد ا •
 ، گفتگو کندشما اعمال شود یتاست در مورد وضع

بھ  خاصی یضبرخورد با موضوعات تبع یا یتبھ شکا ییپاسخگو، یتدر مورد نحوه شکا یاطالعات بھ شما •
 دھدبشما 

http://www.humanrights.gov.au/complaints
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 دارجاع دھ ،کھ ممکن است بتواند بھ شما کمک کند یگریشما را بھ سازمان د •
 .ارائھ دھد یمشاوره حقوق نمی تواند NISکھ  یدتوجھ داشتھ باش  طفال

 :یریدتماس بگاز راھھای زیر  NISبا  یدتوان میشما 
 9888 9284 02 یا 419 656 1300تلفن:  •

 infoservice@humanrights.gov.au: یمیلا •
 9611 9284 02: فکس •

 relay.nrscall.gov.auی ینترنتا رلھ یا) کنو گوش  کن (صحبت 727 555 1300: یخدمات رلھ مل •

 کتبی و شفاھیترجمھ  دماتخ
 یصحبت نم یسیاست کھ انگل یافراد یبراشفاھی ترجمھ  خدمات یک) لتیس نشنا(کتبی و شفاھی ترجمھ  خدمات

 است. یگانرا یسیانگل یرغ افراد یبرا TIS یکنند. اکثر خدمات مل
 450 131تلفن:  •

 www.tisnational.gov.au: بھ یدکن مراجعھ •

 روانی سالمت یستیو بھز شاوره م
ھمھ  در طولکمک بھ مردم  یکھ بطور خاص براروز ھفتھ وجود دارد  7ساعتھ در  24 یدجد یبانیپشتخدمات  یک

 ھا است. یاییدر دسترس ھمھ استرال یگانبھ صورت را کھ شده است یطراح  19ی کووید یرگ
دسترسی پیدا   /https://coronavirus.beyondblue.org.au یتوب سا از طریقتوان  یم یبانیخدمات پشت بھ

 کرد.
   بھ شماره  Beyond Blueبا  یدر ھر زمان یدتوان یم یو سالمت روان یبحران شخص یبانیخدمات پشت برای

 .یریدتماس بگ 14 11 13 بھ شماره  Lifeline یا 348 512 1800
Kids Helpline توانند در ھر  یجوانان م و نوجوانان، سالھ است. کودکان 25تا  5 افراد یبرا یگانرا خدمات  یک

 .یرندتماس بگ 800 551 1800با شماره  یزمان

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

