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ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ 
ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦੀ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਧਮਸ਼ਨ ਇਕ ਸ ਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਧਲੰਗ, ਨਸਲ, ਅਪੰਗਤਾ ਅਤ ੇ
ਉਮਰ ਆਿਾਧਰਤ ਭੇਦਭਾਵ, ILO III ਭਦੇਭਾਵ ਅਤੇ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਦੀ ਅਤ ੇਹੁੱਲ ਕੁੱਢਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਕਸ ਬਾਰੇ ਕਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ 

• ਲ ਿੰ ਗ ਭੇਦਭਾਵ  ਕ ਿੱਚ ਕਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਕਲਿੰ ਗ, ਕਲਿੰ ਗ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਅਿੰਤਰਕਲਿੰ ਗ ਸਕ ਿੱਤੀ, ਗਰਭ 
ਅ ਸ ਾ, ਕ ਆਹ ਿਾਂ ਕਰਿਤੇ ਦੀ ਸਕ ਿੱਤੀ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁਿੰ ਘਾਉਣਾ, ਪਕਰ ਾਰਕ ਕਿਿੰ ਮੇ ਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕਲਿੰ ਗ 
ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਕਰਤ ਭਦੇਭਾ  ਿਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

• ਅਪਿੰਗਤਾ ਭੇਦਭਾਵ  ਕ ਿੱਚ ਸਰੀਰਕ, ਬੌਕਧਕ, ਸਿੰ ੇਦਨਾ, ਕਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਮਾਨਕਸਕ ਅਪਿੰਗਤਾ; ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਿਾਂ 
ਰੋਗ; ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਾਂ; ਕਿੰਮ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਕਧਤ ਸਿੱਟਾਂ; ਅਤੀਤ,  ਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਕ ਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਅਪਿੰਗਤਾ ਾਂ; 
ਅਤੇ ਅਪਿੰਗਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ; ਸਹਾਇਕ ਿਾਨ ਰਾਂ ਅਤ ੇਅਪਾਹਿ ਕ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਹਣੋਾ ਿਾਮਲ 
ਹੈ। 

• ਨਸ ੀ ਲਵਤਕਰ ੇ ਕ ਿੱਚ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਨਸਲ, ਰਿੰਗ,  ਿੰ ਿ, ਰਾਿਟਰੀ ਿਾਂ ਨਸਲੀ ਮਲੂ ਅਤੇ ਪਰ ਾਸੀ 
ਸਕ ਿੱਤੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਕਰਤ ਭਦੇਭਾ  ਿਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। 

• ਉਮਰ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ  ਕ ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਿਾਂ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ  ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਉੱਤ ੇਆਧਾਕਰਤ 
ਭੇਦਭਾ  ਿਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

• ILO III ਭੇਦਭਾਵ  ਕ ਿੱਚ ਧਰਮ, ਅਪਰਾਕਧਕ ਕਰਕਾਰਡ, ਟਰੇਡ ਯਨੂੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀ, ਰਾਿਨੀਤਕ ਰਾਏ ਅਤੇ 
ਸਮਾਕਿਕ ਮੂਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਕਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ ਿੱਚ ਭੇਦਭਾ  ਿਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। 

• ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਅਲਿਕਾਰਾਂ  ਕ ਿੱਚ ਰਾਿਟਰ ਮਿੰਡਲ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆ ਂਉਹ ਕਾਰ ਾਈਆ ਂਿਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ ਕਿਿੰ ਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਅਿੰਤਰ-ਰਾਿਟਰੀ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਕਧਕਾਰ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੋ 
ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ੇਂ ਕਕ ਨਾਗਕਰਕ ਅਤੇ ਰਾਿਨੀਤਕ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਿੰਤਰ-ਰਾਿਟਰੀ ਨੇਮ, ਬਿੱ ਕਚਆਂ 
ਦੇ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਸਿੰ ਮਲੇਨ ਅਤ ੇਅਪਿੰਗਤਾ  ਾਲੇ ਕ ਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਅਕਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੰ ਮਲੇਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਕਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਭਾਂ ੇਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਕਕਧਰੇ  ੀ ਰਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਕਾਇਤ ਕਰਨ  ਾਸਤ ੇ
ਕੋਈ ਖਰਚਾ  ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਕਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਕਕਰਆ ਦੇ ਪੜਾ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਹੇਠਾਂ ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ। 
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ਪ ੁੱ ਛਸ਼ ੁੱ ਛ ਕਰ ੋ

• ਿੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸ ੇਚੀਜ਼  ਾਸਤੇ ਕਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਕਮਿਨ ਦੀ 
ਰਾਿਟਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ ੇਾ ਨੂਿੰ  1300 656 419 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਾਂ infoservice@humanrights.gov.au ਉੱਤ ੇ
ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਪਰਕਕਕਰਆ ਿੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਕਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਭੇਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

• ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਉੱ ੇ ਭੇਕਿਣ ਦੀ ਕੋਕਿਿ ਕਰਾਂਗੇ ਿ ੋਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ 

• ਕਿਕਾਇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕ ਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂਿੰ  ਡਾਕ 
ਿਾਂ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ  ਾਪਸ ਭੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ  ੈਬਸਾਈਟ www.humanrights.gov.au ਉੱਤੇ 
ਕਿਕਾਇਤ ਔਨਲਾਈਨ  ੀ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਤੁਸੀਂ ਕਿਕਾਇਤ ਆਪਣੀ ਤਰਿੀਹੀ ਭਾਿਾ ਕ ਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਿੇ ਲੋੜ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਕਿਕਾਇਤ ਕਲਖਣ ਕ ਿੱ ਚ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

• ਕਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂਿੰ   ਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

• ਿੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਾਂਗੇ ਕਕ ਕਕਉਂ ਨਹੀਂ। 

ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ 

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ   ਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 

• ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਕਕਮਿਨ ਉਸ ਕ ਅਕਤੀ ਿਾਂ ਸਿੰ ਸ ਾ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸ ਬਾਰ ੇਤੁਸੀਂ ਕਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਕਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਕਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਖਾਸ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਪਰਤੀਕਰਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਕਾਇਤ ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮ  ਿੋਂ 
ਕਕਮਿਨ ਨੂਿੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਕਨਿੱਿੀ, ਸਿੰ  ੇਦਨਿੀਲ ਸਮੇਤ, ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਕੁਝ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਾਈ ਿਾਰੀ ਨਾ ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਿੇ 
ਅਕਿਹਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਾਂਗੇ ਕਕ ਕਕਉਂ। 

• ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਕਿਕਾਇਤ ਨੂਿੰ  ਗਿੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਿਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
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ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ 

• ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਕਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕ ਅਕਤੀ ਿਾਂ ਸਿੰ ਸ ਾ ਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਕਾਇਤ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਮਲੇ ਨੂਿੰ  ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਕੋਕਿਿ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

• ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕ ਰਾਹੀਂ ਮੀਕਟਿੰਗ ਕਿਸ ਨੂਿੰ  ‘ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਸਿੰ ਮੇਲਨ’ ਕਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਕਾਨਫਰਿੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱ ਚ, ਕਿਕਾਇਤ ਨੂਿੰ  ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਾਉਣ  ਾਲੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲਾਂ 
ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਕਰਕ ੇਅਤ ੇਗਿੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਕਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ  ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ ਢਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਮਆੁਫੀ 
ਮਿੰਗ ਕੇ, ਨੀਤੀ ਨੂਿੰ  ਬਦਲ ਕੇ ਿਾਂ ਮੁਆ ਜ਼ਾ ਦ ੇਕੇ। 

ਸੰਭਾਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ – ਸ਼ਲੰ , ਅਪੰ ਤਾ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦ ੇਭਦੇਭਾਵ 

• ਕਕਮਿਨ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਭੇਦਭਾ  ਹਇੋਆ ਹੈ। 

• ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਕਾਇਤ ਸਲੁਝਾਈ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ ਿਾਂ ਕਕਸ ੇਹੋਰ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਬਿੰਦ ਕਰ ਕਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਿੱ ਦੇ 
ਨੂਿੰ  ਅਦਾਲਤ ਕ ਿੱਚ ਕਲਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਭਦੇਭਾ  ਹੋਇਆ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਕਕਮਿਨ  ਿੱਲੋਂ ਕਿਕਾਇਤ ਨੂਿੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿੰਘੀ ਸਰਕਟ ਅਦਾਲਤ 
ਿਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਕ ਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 60 ਕਦਨ ਹਨ। 

• ਕਕਮਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨੂਿੰ  ਅਦਾਲਤ ਕ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਲਿਾ ਸਕਦਾ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਮਲੇ ਨੂਿੰ  ਅਦਾਲਤ ਕ ਿੱਚ ਪੇਿ 
ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਿਾਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ   ਕੀਲ ਿਾਂ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਸੇ ਾ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਫੈਸਲਾ/ਸ਼ਰਪਰੋਟ - ILO III ਭਦੇਭਾਵ ਅਤ ੇਮਨ ੁੱ ਖੀ ਅਸ਼ਿਕਾਰ 

• ਿੇਕਰ ਕਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਕਿਕਾਇਤ ਸੁਲਝਾਈ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੀ ਿਾਂ ਬਿੰਦ ਕਰ ਕਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਕਮਿਨ ਦਾ 
ਪਰਧਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਿੇ ILO III ਭਦੇਭਾ  ਿਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲਿੰ ਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

• ਿੇ ਪਰਧਾਨ ਸਿੰਤੁਿਟ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਭੇਦਭਾ  ਿਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮੁਿੱ ਦ ੇਨੂਿੰ  
ਸਿੰ ਘੀ ਅਟਾਰਨੀ-ਿਨਰਲ ਕਲੋ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕ ਿੱਚ, ਪਰਧਾਨ ਕਕਸ ੇਕ ਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਹੋਏ 
ਨੁਕਸਾਨ ਿਾਂ ਲਿੱ ਗੀ ਸਿੱ ਟ  ਾਸਤ ੇਮੁਆ ਜ਼ੇ ਦੀ ਕਸਫਾਰਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਪੋਰਟ ਸਿੰ ਸਦ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। 



Australian Human Rights Commission 
Fact sheet Making a complaint - Punjabi 

 
NATIONAL INFORMATION SERVICE  

telephone 1300 656 419 or (02) 9284 9888 • www.humanrights.gov.au •infoservice@humanrights.gov.au 
April 2020 

• ਭੇਦਭਾ  ਿਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਬਾਰੇ ਪਰਧਾਨ ਦੇ ਫਸੈਕਲਆ ਂਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਕਮਿਨ ਦੀ 
 ੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-

minister-under-ahrc-act  

ਮੈਂ ਵਿੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਕੁੱ ਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਕਧਕਾਰ ਕਕਮਿਨ ਦੇ ਸਿੰ ਪਰਕ  ੇਰ  ੇਇਹ ਹਨ: 

ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੇਾ: 1300 656 419 

ਟ੍ੀ ਟ੍ੀ ਵਾਈ: 1800 620 241  
ਐਨ ਆਰ ਐਸ 133 677  
ਫੈਕਸ: (02) 9284 9611 

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਦੋਭਾਿੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 131 450 ਉੱਤ ੇਫਨੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਕਧਕਾਰ 
ਕਕਮਿਨ ਨਾਲ ਿੋੜਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹ ੋਿਾਂ ਉੱਚਾ ਸਣੁਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂਿੰ  ਟੀ ਟੀ  ਾਈ ਰਾਹੀਂ 1800 620 241 ਉੱਤੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇੋ ਹੋ ਿਾਂ ਉੱਚਾ ਸਣੁਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਬੋਲਣ ਕ ਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂਿੰ  ਰਾਿਟਰੀ ਰੀਲੇਅ ਸੇ ਾ (ਐਨ 
ਆਰ ਐਸ) ਰਾਹੀਂ 133 677 ਉੱਤੇ  ੀ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਇਿਾਕਰਆਂ  ਾਲੇ ਦਭੋਾਿੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿੰਨਹੇ  ਹੋ ਿਾਂ  ੇਖਣ ਕ ਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪਾਂ ਕ ਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਡਾਕ 

 
GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001 
 

ਔਨਲਾਈਨ 

ਈਮੇਲ: infoservice@humanrights.gov.au  

ਵੈਬਸਾਈਟ੍: www.humanrights.gov.au  

ਤੁਸੀਂ ਕਿਕਾਇਤ ਔਨਲਾਈਨ ਇਿੱ  ੇਿਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ 

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

ਆਮ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਲਾਹ 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਚੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਾਇਦ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਿੱ ੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ 
ਸੇ ਾ ਾਂ ਹਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੇਦਭਾ  ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਬਾਰੇ ਮਫੁ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act
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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ਤ ਸੀਂ ਧਕਸੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ (https://www.nationallegalaid.org/for-individuals/) ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ਨੇੜਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕੇਂਦਰ (www.naclc.org.au/directory) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਬੇ-ਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਤੁੱ ਥ ਿੀਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਸਰਫ  ਾਈਡ ਵਜੋਂ ਸ਼ਦੁੱ ਤੀ  ਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਲਾਹ 
ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

 

 

 

https://www.nationallegalaid.org/for-individuals/
http://www.naclc.org.au/directory

