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 ندارد ییجا آسترالیادر   ییجا  ینژادپرست

 .یدکن ریپورتآنرا  .یدنکن آنرا تحمل، یا آنرا تجربه می کنید یدنفرت هست یا یت، آزار و اذینژاد یضشاهد تبع اگر

 یسلوپ کمک

 .یریدتماس بگ یسلوبا پ، یدقرار گرفته ا خشونت آمیز مورد حمله یا اید شده تهدید خشونت بااگر  •

 .ویدبر مصون حلم یکبه  اجلعبطور  •

 .یدبخواه را یسلوو پ یرید( تماس بگ000)سه صفربا ، یکننده زندگ یدتهدشرایط  یا یمرجنسیا یطدر شرا •

( 444 131) یسلوکمک پ لینبا ، وجود ندارد عاجلخطر  یچاما ه، یددار ضرورت یسلوبه کمک پ اگر •
 .یریدتماس بگ

 آسترالیاحقوق بشر   کامیشنو  ینژاد  فرتن

از  یپگرو یا فرد یک یتقوم یا یتمل، رنگ، نژاد در موردرا در مالء عام  یمخالف قانون است كه كار آسترالیا در
 .کندمی ایجاد  ارعاب یا یرتحق، همتت، ینتوه دارد كه احتماال یممردم انجام ده

 باشد: ذیلموارد  بشمولممکن است  یاز نفرت نژاد ییها مثال

 یها یتسا، وبالگ ها ،بحث های اینترنی() وروم هایفا بشمول، ینترنتدر ا ینژاد یزآم ینتوه ضوعاتمو •

 یییدیواشتراک و یها یتو سا یاجتماع یهاجالی 

 بروشور یا اوراقمانند  یگرید نشرات یامجله ، اخباردر  ینژاد یزآم ینتوه  یرتصاو یانظرات  •

 یعموم مظاهرهدر  ینژاد یزآم ینتوه یها یسخنران •

 یا یعموم ترانسپورت، پارک، وظیفهمحل ، دکانمانند ، امهمکان ع یکدر  ینژاد توهین آمیزاظهارات  •
 کتبم

 مسئوالن. یا یانمرب، تماشاگران، گرانیتوسط باز سپورتی راسمدر م ینژاد توهین آمیزاظهارات  •

، ساده یتشکا پروسه. یدکن یتشکا آسترالیاحقوق بشر  کامیشنبه  یدتوان یم ،یدکن یرا تجربه م ینفرت نژاد شما گرا

 است. یرو انعطاف پذ یگانرا

است. در  یاز نفرت نژاد یعار ی"( و حق زندگیانب یارتباط آزاد )"آزاد ایجادحق  ینتعادل بایجاد قانون  ینا هدف

 د.نممکن است خالف قانون نباش ، "دنانجام شو یتو با حسن ن یمنطقبطور اگر اقدامات " ،یطشرا یبرخ 

 .یدمراجعه کن  www.humanrights.gov.au/complaintsبه ، آسترالیاحقوق بشر  کامیشن به یتشکا برای

 ملی معلومات خدمات

سازمان ها و ، افراد ارجاعات را برایو  معلومات( NIS) آسترالیاحقوق بشر  کامیشن یمل معلومات خدمات
و محرمانه  یگانرا خدمات یندهد. ا یارائه م یزآم یضحقوق بشر و تبعمسائل از  یعیوس  یفدر مورد ط یانکارفرما

 است.

NIS تواند: یم 

به  یضضد تبعقانون طبق قانون فدرال حقوق بشر و  را شما یتهایمربوط به حقوق و مسئول معلوماتبه شما  •

 دهدبشما 

چگونه قانون ممکن است  ینکها یا یدارائه ده کامیشنرا به  یتیشکا بتوانید شما ممکن است یاآ ینکهدر مورد ا •

 بحث کند، شما اعمال شود یتدر مورد وضع

به  خاصی یضبرخورد با موضوعات تبع یا یتبه شکا ییگوجواب ، یتدر مورد نحوه شکا یمعلومات به شما •

 دهدبشما 

 دارجاع ده ،که ممکن است بتواند به شما کمک کند یگریشما را به سازمان د •

 .ارائه دهد قانونیمشوره  نمی تواند NISکه  یدتوجه داشته باش  طفال

http://www.humanrights.gov.au/complaints
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 :یریدتماس بگ شیوه های ذیلاز  NISبا  یدتوان میشما 

 9888 9284 02 یا 419 656 1300ن: وتلف •

 infoservice@humanrights.gov.au: یمیلا •

 9611 9284 02: فکس •

 relay.nrscall.gov.auی ینترنتا رله یا( کنو گوش ) گپ بزن  727 555 1300: یخدمات رله مل •

 و شفاهی تحریری انترجم دماتخ

گپ نمی  یسیاست که انگل یافراد یبراشفاهی  انیترجم خدمات یک( لتیس نشنا)و شفاهی  انی تحریریترجم خدمات
 است. یگانرا یسیانگل یرغ افراد یبرا TIS ی. اکثر خدمات ملزنند

 450 131ن: وتلف •

 www.tisnational.gov.au: به یدکن مراجعه •

 روانی رفته صحتو  شوره م

همه  در طولکمک به مردم  یکه بطور خاص براروز هفته وجود دارد  7ساعته در  24 حمایت نوخدمات  یک
 ها است. ییآسترالیادر دسترس همه  یگانبه صورت را که شده است پالن 19ی کووید یرگ

دسترسی پیدا   /https://coronavirus.beyondblue.org.au یتب سایو از طریقتوان  یم حمایتخدمات  به
 کرد.

 1800نمبربه   Beyond Blueبا  یدر هر زمان یدتوان یم یروان صحتو  یبحران شخص حمایتخدمات  برای

 .یریدتماس بگ 14 11 13 نمبربه    Lifeline یا 348 512

Kids Helpline توانند در هر  یجوانان م و نوجوانان، اطفالساله است.  25تا  5 افراد یبرا یگانرا خدمات  یک

 .یرندتماس بگ 800 551 1800 نمبربا  یزمان

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

