مافەکانت لە ڤیکتۆریا و کێ دەتوانێت
یارمەتیت بدات
مافەکانی مرۆڤ ()human rights
دەمارگیریی لەبەر هەر هۆیەک بێت ،وەک :رەگەز ،ئایین ،سێکس ،باوەڕی
سیاسیو زۆر شتی دیکەش ،ئەوە لە ویالیەتی ڤیکتۆریا پێچەوانەی یاسایە.
تۆ مافی دیکەشت هەیە ،وەک مافی ئەوەی کە سەالمەت بیت ،بە ناڕەوا
مامەڵەت لەگەڵدا نەکرێت ،پراکتیزی ئایینی خۆت بکەیتو لەزەت لە کلتورو
خێزانەکەت وەربگریت.
ئەمانە پێیاندەگوترێت “مافەکانی مرۆڤ”و خەڵکی ڤیکتۆریا هەموویان هەمان
مافیان هەیە ،لە هەر شوێنێک لە دایکبووبن.

دەمارگیریی ()Discrimination
ئەگەر هاتوو لەم شوێنانە ،وەک :شوێنی کارکردن ،کاتی بەکرێگرتنی
خانوێک ،لە قوتابخانە ،لە دوکانێک یان لە چێشتخانەیەک یان کاتێک کە
وەرزش دەکەیت دیتت کە بەشێوەیەکی جیاواز یان ناڕەوا مامەڵەت لەگەڵدا
دەکرێت ،ئەوە ئەم کارە پێچەوانەی یاسایە.
کەس ناتوانێت ناڕەوایانە مامەڵەت لەگەڵدا بکات لەبەر:
•

رەنگی پێستت ،کلتورت ،رەگەزت ،ڕەچەڵەکت یان ئەو واڵتەی کە
لێیەوەهاتوی

• ئایینت ،باوەڕو چاالکییە ئایینییەکانت .بۆنمونە ،کەس ناتوانێت
بەشێوەیەکی جیا مامەڵەت لەگەڵدا بکات هەر لەبەر ئەوەی تۆ دەچیت بۆ
مزگەوت ،سینەگۆک یان کەنیسە .هەروەها ،ئاساییە کە تۆ هیچ باوەڕێکی
ئایینیت نەبێت
•

کەمئەندام/کەمتوانا بیت ،نەخۆشبیت یان برینداربیت ،بۆنمونە ،ئەگەر
کەمئەندام بیت یان نەخۆشبیت ئەوە دەتوانی داوا لە خاوەنکارەکەت
بکەیت کە شوێنی کارەکە بە جۆرێک رێکبخات کە لەگەڵ
پێداویستییەکانت بگونجێت تاوەکو تۆ بتوانیت کارەکانت ئەنجامبدەیت،
بێئەوەی سزا بدرێیت

• دایک ،باوك یان سەرپەرشتیار بیت .بۆنمونە ،ئەگەر تۆ سەرپەرشتی
منداڵ یان ئەندامێکی خێزانەکەت بکەیت ئەوە دەتوانیت داوابکەیت
کە سەعاتەکانی کارکردنت بگۆڕن بەشێوەیەک کە کاتی ئەوەت
بەدەستەوەبێت بۆ سەرپەرشتیکردنی منداڵەکانت یان ئەندامێکی
خێزانەکەت
•

تەمەنت ،بۆنمونە ،ئەگەر داخوازی پێشکەشبکەیت بۆ ئیشێک ئەوا
ناتوانن پێتبڵێن تۆ پیری یان گەنجی بۆ ئەم کارە

•

ئەوەی پیاویت یان ژنیت
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• سکپڕیت یان شیردەدەیت بە منداڵەکەت .بۆنمونە ،ئاساییە کە لە شوێنێکی
گشتیدا شیربدەیتە منداڵەکەت ،وەک کافتیریا یان شوێنی یاری مندااڵن،
تۆ ئەو کاتانەی کە سکپڕیت یان شیردەری دەتوانی بەردەوامبیت
لە کارکردن
• بەپێی یاسا چاالکی سێکسی ئاساییە .بۆنمونە ،ناکرێت ناڕەوایانە
مامەڵەت لەگەڵدا بکرێت لەبەرئەوەی تۆ لەگەڵ کەسێکی دیکە
سێکست کردوە
• روانگەی سێکسیت ( )sexual orientationیان شوناسی جێندەر
(نێرومێیی) .بۆنمونە ،نێرونێرجوتبووەکان ( ،)gayمێومێجوتبووەکان
( ،)lesbianدووانەسێکسییەکان ( ،)bisexualسیانەسێکسییەکان
( ،)transsexualجێندەگۆڕەکان ( ،)transgenderکیورەکان ()queer
و فرەجوتبووەکان ( )heterosexualهەموویان هەمان مافیان هەیە
• ژنتهێنابێت/مێردتکردبێت یان نا .ژنتهێنابێت/مێردتکردبێت ،بێوەمێردبیت/
بێوەژنبیت ،ژنتنەهێنابێت/شوتنەکردبێت یان بەیەکەوە بژیت لەگەڵ
کەسێکی دیکە ،ئەمانە کێشە نین ،تۆ هەر دەبێت بە شێویەکی ڕەوایانە
مامەڵەت لەگەڵدا بکرێت
•

شەکلو شێوەی جەستەت .بۆنمونە ،ناکرێت بە ناڕەوایانە مامەڵەت
لەگەڵدا بکریت لەبەر بەژنو بااڵت ،کێشت ،قەبارەت ،پرچت یان نیشانە
زگماکییەکانت

•

چاالکییەکانت لەپەیوەند بە مافەکانت لەسەر کار .بۆنمونە ،تۆ ناکرێت
لە کار دەربکرێیت یان سزابدرێیت لەبەر ئەوەی پرسیارت دەربارەی
کێشەکانت لەسەر کار کردوە

•

چاالکییەکانی سەندیکاکان .بۆنمونە ،تۆ ناکرێت لەسەر کار دەربکرێیت
لەبەرئەوەی ئەندامی سەندیکایەکی پیشەییت یان بەشداریت لە مانگرتن
کردوە

•

سیاسەتەکانت،باوەڕوچاالکییەسیاسییەکانتیانلەبەرئەوەیبەشداریت
لە چاالکییە سیاسییەکان نەکردوە

هاوکات ،پێچەوانەی یاسایە ئەگەر تۆ بەشێوەیەکی جیا مامەڵە لەگەڵ کەسێکی
دیکە بکەیت لەبەر ئەو هۆیانەی ئاماژەیان پێکرا.

ئەگەر دەتەوێ زانیاری زیاتر لەسەر مافەکانی مرۆڤ یان لەسەر
دەمارگیریی بەدەستبێنیت ،یان داخۆ دەبێت چی بکەیت ئەگەر
پێویستیت بە یارمەتی بوو ،ئەوە تۆ دەتوانی پەیوەندی بە کۆمسیۆن
بکەیت لەسەر ئەم ژمارە  1300 292 153یان بۆ موتەرجیم ،تکایە
تەلەفۆن بۆ  1300 152 494بکە.

ناکرێت سزابدرێیت یان بەناڕەوایانە مامەڵەت لەگەڵدا بکرێت لەبەرئەوەی
داوای یارمەتیت لە ئێمە کردەوە یان سكااڵت پێشکەشکردوە .پێشکەشکردنی
سكااڵ مانای ئەوە نییە کە تۆ دەچیت بۆ دادگا.
بۆ زانیاری زیاتر دەتوانیت سەردانی ماڵپەڕی
 humanrightscommission.vic.gov.auبکەیت .ئێمە دەتوانین
زانیاریشت بدەینێ لەسەر مافەکانت لە شوێنە گشتییەکان ،لە شوێنی کار،
لەگەڵ زانیاری لەسەر مافەکانت لەبەرابەر دەزگاو رێکخراوە حکومییەکان.

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

Enquiry Line
		Fax
		TTY
		Email
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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