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لړشکایت ک  
ت او د عمر ، نژاد، معلولیجنسي اکه اداره ده چي د غیر قانونیشری حقوقو کمیسیون یوه خپلویا د بد استرال

 .کوي د بشري حقوقو سرغړونو په اړه شکایتونه څیړي او حل تبعیض او ILO IIIتعصب، 

 ي ش  يت کولکایږ ته شي مونله تاسکهه څه شي پ  د

،  حالتبین الجنسیت ، هویتنسیت جت، د او تبعیض د جنسی يرونځوي جنسي په ګدون دسي تبعیض نج •
څخه عبارت  ولیتونه او د جنسي تمایل ئرنئ مسکول، د کوورشیدو  د، ړیکې حالتیندوارئ، د واده یا اام

 دی. 

رواني په ګدون د تبعیض پر اساس دي فزیکی، هوښیاري، حسی، زده کړی او  عیضبولیت تعلد م •

حی وضعیت، د کار اړوند ټپونه، اوسنی او راتلونکي معلولیتونه، د ص ناروغي، ناروغي یا مریضي،

  تړاو.مرسته او د معلولو شخص سره رستندوي، د څارویو سره ت ممعلولی

ي یا قومي نژاد، رنګ، اصلیت، ملپه ګدون دي توکمیز نفرت او تبعیض پر اساس دي  د تبعیضانژ د •
 ډوالئ وضعیتو د کا منشا

 اساس تبعیض یا ډیر عمر لرونکی پر عمر ډیر ځوان په ګدون د بد عمر تعص •

• ILO III حادیي  ذهب، جرمی ریکارډ، د سوداګرې اتدون دی تبعیض په ډنده کي پر اساس د مپه ګ تبعیض
 فعالیت، سیاسي مفکوره او ټولنیز اصل. 

سیلو هغه په استازیتوب کړنې چي د بشري حقوقو ځانګړو وکامنویلت او یا دپه ګدون دي د  شري حقوقب •

 علولوم یون او دو کنوانسقد حقوم و نړیوال تړون، د ماشوقه د مدني او سیاسي حقوڅخه سرغرونه، لک 

 .و کنوانسیونقحقود افرادو 

نلري. د شکایت څ لګښت هی ت کولیشکااو ه هره ګوښه کی اوسي پکولی شي شکایت وکړی که د استرالیا  تاسو

 ي.ه الندي دول توضیح شوي پکولو لړ

 ی کړلتنه وپ

ماتو ي مالوشکایت کولي شي، تاسو کولي شي د کمیسیون ملم شي په اړه ډه نه یاست چي د کوکه تاسو ډا •

  gov.auinfoservice@humanrights.ه شمیره زنګ ووهي او یا په پ  419 656 1300ته د خدمتونو 

 ي.واستوایمیل 

 درواستو.ه فورمه و د پروسي لپارایت کولشو د شک موږ کولي  •

  وکړي شي. راجع کړو چي مرسته مو کس ته داسی ي، موږ به هڅه وکړو چیږ مرسته ونشو کړکه مو •

 شکایت وکړې

یا فکس کړې یا ت ي موږ ته پوسرته یکه او بیلیکل شوي وی. تاسي کولي شي د شکایت فورمه ډشکایت باید  •

 کي ثبت کړي. rights.gov.auwww.humanږ په ویبپاڼه زموانالین شي خپل شکایت تاسو کولي 

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
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په لیکلو مونږ ستاسی سره مرسته کولي شو د شکایت به کي شکایت وکړي، غوره ژتاسي کولي شي په خپله  •

 ه دا اړینه وي.ي کک

 .ه وکیل ته اړتیا نلرئتاسو د شکایت کولو لپار •

 ه تاسو وضاحت درکړو چي ولي. ب و کړي، موږ ه ونشکه موږ ستاسو د شکایت سره معامل  •

 تفتیش / پلتني 

ر وغواړو چی نو کیدای شی ستاسو څخهاړیکه ونیسو او ه ستاسو سرکایت په اړه به ستاسو د ش موږ •

 مالومات چمتو کړي.

د دوي څخه شکایت  چي تاسواړیکه ونیسي  هرن سن به د هغه شخص یا سازماپه عمومي ټوګه، کمیسیو •

ړي نګ ای څخه وغواړو چي ځله دوموږ ممکن ورکړل شي.  اپيیوه کستاسو د شکایت کوي او دوی ته به 

ا چمتو داب کي په ځوستاسو د شکایت کمیسیون ته  ایي. سو شکایت ته ځواب ووچمتو او یا ستامالومات 

  ي. مات ستاسو په هکله ومالوماتو حساس مالو يپه ګدون د شخص نممک  مالومات ړل شويک

شي، موږ به تاسي ته  و. که دا پیښ دوام ورنکړ ږ ممکن پریکړه وکړو چې ستاسو شکایت ته، موواردو کېپه ځینو م •

 وضاحت درکړو. 

 لپاره خبري وکړو.د شکایت د حل ستاسو سره د روغي جوړې له الرې موږ ممکن  •

 پخالینه 

، يشکایت لر يسازمان چي تاسي له هغوهغه کس یا له و څه کوو چی ستاسي اپخالینه پدې مانا چې موږ ه •

 وموندو.ه ه یوه الرله د حل لپارئد مس

یا د تیلفون د کنفرانس له الرې تر سره  اووایي  "کنفرانس ې"پخالیند چي ورته پخالینه په مخامخ ناسته کې  •

ه الرې لرو اترو د خب ر سرهوړښت مشاوج ایمیل د تبادلې او د، شکایتونه د کیدي شې. په ځینو قضیو کې

  حل کیدي شي.

ر او یا د ه تغیید پالیسي پواسطه، ه ې پنبښه توګه، د مثال پ. د شيبیالبیلو الرو حل کیدي  په ډیروشکایتونه  •

 خساره بدله وي.

 او د عمر تعصب  ت، نژادمعلولی جنسي،  –اقدام د محکمې احتمالي 

 ي که نه.غیر قانوني تبعیض پیښ شوي دک نلري چې کولو واکمیسیون د پریکړې  •

قضیه ي او یا د کوم بل دلیل په اساس بند شوي وي، نو تاسو به وکولي شئ کایت حل نه شستاسو ش که •

 ړه کولي شي که غیر قانونی تبعیض پیښ شوي وي.ک ې ته وړاندې کړئ. محکمه دا پریمحکم

سرکت یا  ېمحکم يفدرالیا استرالد  تاسي او ودرویورځی وخت لرئ کله چي کمیسیون شکایت  60تاسي  •

 غوښتنلیک وړاندې کړي.محکمې ته  رالیا فدراليد است

 پهپه محکمه کې سره قضیه د ي یا ستاسو ه محکمی ته ولیژدومسله ستاسو لپارکمیسیون نشي کولی دا  •

 کې مرسته وکړي. استازیتوب

 ئ محکمې ته الړ شئ.غواړه تاسو کولو ته اړتیا ولرئ کت سره خبرې تاسي ممکن د وکیل یا قانوني خدم •

 او بشري حقوق  تبعیض ILO III –ړه/راپور  پریک
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د  ایا ن رییس کولي شي پریکړه وکړي چي د کمیسیوکه چیرې شکایت د کوم بل دلیل په وجه حل یا بند نشي،  •

ILO III  ديتبعیض او د بشري حقوقو نقض پیښ شوي. 

ي لوي  فدرال لهئسس دا مممکن رییض پیښ شوی دي، ن شي چې تبعیض یا د بشري حقوقو نقس مطمیرییکه  •

د خساره وړاندیز ه لپار نکي، رییس کولی شي د هر هغه زیاپور پدي را کړي.ورر راپو  څارنوالي ته

 ته وړاندي شي. ان ارلمپ ر ممکنجربه کړي وي. دا راپوو کس دا تیکوم چي  وکړي

ي ڼه کی شتون لرسیون په ویبپاد کمی ه د تبعیض او بشري حقوقو په اړهد رییس د پریکړو مثالون •
.act-ahrc-under-minister-http://www.humanrights.gov.au/publications/reports 

 م؟ ش کولي هالستر  زه نور مالومات چیرته 

 ول دي: ې دالند هئیات پحقوقو کمیسیون د اړیکو جز ا د بشريلیاستراد 

 تیلفون

 419 656 1300: ملی مالوماتی خدمت
TTY :1800 620 241 
NRS 133 677 
 9611 9284 (02): فکس

 
وقو کمیسیون هي او د استرالیا د بشري حقزنګ وو 450 131ولي شئ په سي ترجمان ته اړتیا لرئ تاسي که تاک

 ئ.کړد وصل کیدو غوښتنه وه سر

  241 620 1800 په سطهپه وا TTYلو ستونزه لرئ تاسی کولی شی زموږ سره د یا د اوریداسي کوڼ که ت

د ملي ه شي له موږ سرولي ي تاسی کتونزه لرسکولو  خبرواوریدلو او که تاسي کون او د نیسي. اړیکه وشمیره 

 Auslanیکه ونیسي. که تاسی د اړ 677 133له الری په   (National Relay Service (NRS))ریلي خدماتو 

 شو.ولي تنظیم یی تاسی ته ږته اړتیا لری موترجمان 

 درته بدیل شکلونو مالومات سره په غوښتني پهړوند یاست یا د لیدلو ضعف لري نو موږ کولي شو که تاسي 

 و.چمتو کړ

 ټپوس

GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001 

  انالین

 humanrights.gov.auinfoservice@ :ایمیل

 www.humanrights.gov.auویبپاڼه: 

 وکړیدلته  خپل شکایت انالین  پهکولي شي تاسی 

.complaint-your-http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging 

 ي مشورهعمومی حقوق 

ې قانوني خدمات تر السه کړئ. دلته د ټولنئ، تاسو ممکن قانوني مشوره ه اړه فکر کوکه تاسو د شکایت کولو پ

 ي.په اړه وړیا مشورې چمتو کولی ششتون لري چې د تبعیض او ځورونې 

http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act
mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging-your-complaint
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د  او یا  )individuals/-https://www.nationallegalaid.org/for(رستو له ادارې ي مي شي د حقوقولتاسي ک

  که ونیسي.اړی )www.naclc.org.au/directory(ږدي حقوقي مرکز خپل ن

دي. دا د ظر کي نیول شوی په ن هلپار نيودښد الر ېوازیلومات ام ېک ڼهپا قیحقا ديپ: یادونه وولیتئمس عدم د

 .یند لیبد ېمشورقانوني 
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