حقوق شما در ویکتوریا و مراجع
کمک به شما
حقوق بشری
در ویکتوریا اگر شخصی به سبب نژاد ،دین ،جنسیت ،عقاید سیاسی
و خیلی موضوعات دیگر علیه شما تبعیض قایل شود ،این عمل وی
یک جرم محسوب می شود .شما همچنان دارای حقوق دیگر مانند حق
مصئونیت ،حق برخورد منصفانه ،حق اجرای دین و لذت بردن از
فرهنگ و خانواده خود را دارید.
این موضوعات بنام “حقوق بشری” یاد می شوند و همه افراد علی
الرغم محل تولد شان ،دارای عین حقوق در ویکتوریا اند.

تبعیض
همچنان برخورد متفاوت و غیرمنصفانه با اشخاص در محل کار،
در زمان کرایه گرفتن منزل ،در مکتب ،در یک مغازه یا رستوران و
یا در زمان ورزش کردن یک عمل غیرقانونی محسوب می شود.
اشخاص حق ندارند که به سبب نکات ذیل با شما برخورد
غیرمنصفانه نمایند:
• رنگ پوست ،فرهنگ یا نژاد ،سوابق خانوادگی یا کشور اصل تان
• دین ،عقاید یا فعالیت های دینی .بطور مثال ،اشخاص حق ندارند
که به سبب رفتن شما به مسجد ،معبد یا کلیسا با شما برخورد
متفاوت داشته باشند .شخص همچنان حق دارد که فاقد عقاید
مذهبی باشد.
• داشتن معلولیت ،بیماری یا صدمه .بطور مثال ،اگر شما کدام
معلولیت یا بیماری خاص دارید ،می توانید تقاضای ترتیبات
کار متفاوت را نمائید بدون اینکه تنبیه شوید و کارفرمایتان باید
تسهیالت مناسب را برایتان فراهم سازد تا کار تانرا انجام داده
بتوانید.
• به سبب والد یا مواظبت کننده بودن تان .بطور مثال ،اگر شما از
اطفال یا اعضای خانواده خود مواظبت می کنید ،می توانید از
کارفرمایتان تقاضای ساعات کاری متفاوت را کنید و یا جهت
مواظبت نمودن از اطفال یا خانواده تان رخصتی بگیرید.
• به سبب سن تان .بطور مثال ،اگر برای کاری درخواست دهید،
کارفرما نمی تواند شما را به سبب کبر سن یا خوردسنی تان
رد کند.
• به سبب زن بودن یا مرد بودن تان.
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• به سبب حامله بودن یا شیردادن طفل ذریعه پستان .بطور مثال،
شما می توانید طفل تانرا در یک محل عام مانند رستوران یا
پارک از پستان تان شیر دهید.
• به سبب فعالیت های جنسی ایکه در مطابقت با قانون باشد .بطور
مثال ،قایل شدن تبعیض علیه شخص به سبب داشتن یک شریک
جنسی خاص یک عمل غیرقانونی بشمار میرود.
• به سبب تمایل جنسی یا هویت جنسی تان .بطور مثال ،اشخاص
همجنس باز ،دوجنس باز ،متمایل به تغیر جنسی ،تغیر جنسیت،
مفعول و چند جنس باز دارای عین حقوق مانند سایر اشخاص
می باشند.
• به سبب وضعیت تجرد یا ازدواج تان .با همه اشخاص باید
برخودر یکسان صورت گیرد علی الرغم اینکه شخص ازواج
کرده است ،طالق شده است ،مجرد است و یا با شخص دیگری
زندگی می کند.
• به سبب شکل ظاهری تان .بطور مثال ،شما نباید بخاطر قد،
وزن ،جسامت ،مو و یا عالیم مادرزادی تان مورد تبعیض
قرار گیرید.
• به سبب فعالیت در رابطه به حقوق کاری تان .بطور مثال،
شما نباید بخاطر سوال کردن یا صحبت کردن راجع به
مشکالتی که در محل کار دارید تنبیه یا از کار اخراج شوید.

• به سبب فعالیت در اتحادیه های کارگری .بطور مثال ،شما نباید
بخاطر عضویت در یک اتحادیه کارگری یا مبادرت به اعتصاب
از کار اخراج گردید.
• به سبب داشتن فعالیت یا اعتقادات سیاسی خاص و یا عدم اشتراک
در فعالیت های سیاسی خاص.
همچنان خالف قانون است که شما خود بخاطر دالیل فوق با اشخاص
دیگر برخورد متفاوت داشته باشید.

اگر به معلومات بیشتر راجع به حقوق بشری یا تبعیض
نیاز دارید و می خواهید بدانید که چه اقداماتی در صورت
لزوم باید اتخاذ کنید ،می توانید با کمیسیون به تیلفون شماره
 1300 153 292زنگ بزنید .در صورت نیاز به یک ترجمان
لطفاً به تیلفون شماره  1300 152 494تماس بگیرید.

شما بخاطر پرسیدن سوال و کمک خواستن از ما و یا شکایت کردن
مجازات نخواهید شد و یا با شما برخورد نامناسب صورت نخواهد
گرفت زیرا صرف اشخاص ذیدخل در شکایت راجع به آن اطالع
خواهند داشت .ارائه شکایت بدین معنی نخواهد بود که شما حتماً
باید به محکمه بروید.
برای کسب معلومات بیشتر می توانید به ویب ما
 humanrightscommission.vic.gov.auنیز مراجعه فرمائید.
ما همچنان معلومات رایگان را راجع به حقوق شما در مکان های
عامه ،در محل کار و دوایر دولتی ارائه می داریم.

Accessible formats
This publication is available to download from
our website at humanrightscommission.vic.gov.
au/resources in PDF and RTF. Please contact the
Commission if you require other accessible formats.

!We welcome your feedback
?Need more information
Contact the Commission:
1300 292 153 or (03) 9032 3583
1300 891 858
1300 289 621
enquiries@veohrc.vic.gov.au
humanrightscommission.vic.gov.au
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Website

Were these resources useful? Easy to use? Would you
like to see something else included? Please email us
at communications@veohrc.vic.gov.au.
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