ការប្រកាន់ពូជសាសន៍មន
ិ អាចទទួ លយ
កបានទទ
ប្រសិនបរើអ្នកប ើញ ឬជួរប្រទះការបរ ើសបអ្ើងខាងជាតិសាសន៍ ការបរៀតបរៀន ឬសម្អ រ់
សូ ម្កុំទទួ លយកវា សូ ម្និយាយម្ក។
ប្រសិនទរើអ្នកជាជនរងទប្រោះននឥរ ិយារថប្រកាន់ពូជសាសន៍
•

ប្រសិនបរើអ្នកប្តួ វបានបេវាយដុំ ឬេុំរាម្េុំហែងបោយអ្ុំប ើែិងា សូ ម្ទាក់ទងរូ លីស។
o

បៅកនុងភា អាសនន ឬកនុងសាានភា េុំរាម្េុំហែងដល់ជី វ ិត
សូ ម្បៅបៅទូ រស ទ សូនយរីដង (000) និងបសន ើសុំរូ លីស។

o

ប្រសិនបរើអ្នកប្តួ វការរូ សីស រហនែ ម្ិនមានបប្រះថ្ននក់រន្ទទន់បទ
សូ ម្បៅបៅហសែទូ រស ទ ជុំនួយរូ លីសបលស (131 444)។

•

ប្រសិនបរើរានពាក់ ័នធនឹងអ្ុំប ើែិងាបទ បែើយមានសវតា ិភា ប្វ ើដូប្ន ះ
អ្ន កប្រហែលជា្ង់បោះប្សាយសាានការណ៍បន្ទះបោយសល ួនឯង
បោយបលើកប ង
ើ អ្ុំ បី រឿងបន្ទះបោយផ្ទទល់ជាម្ួ យម្នសែហដលពាក់ ័នធ។

•

ប្រសិនបរើម្ន
ិ អា្បោះប្សាយសាានការណ៍បានបទ
ឬម្ិនមានអារម្ា ណ៍ប្សួ លកនុងការបោះប្សាយបរឿងបន្ទះ
អ្ន កអា្ប្វ ើការតវា៉ាបៅេណៈកម្ា ការសិទម្
ធិ នសែអ្ូ ស្ត្សាែលី (AHRC)។
o

បដើម្បីោក់ពាកយតវា៉ាជាម្ួ យ AHRC សូ ម្្ូ លបម្ើលបេែទុំ ័រ
www.humanrights.gov.au/complaints
ឬបៅទូ រស ទ បៅបសវាកម្ា ត
័ ៌មានថ្ននក់ជាតិររស់ AHRC តាម្បលស 1300 656 419 ឬ 02
9284 9888។

អ្ំណាចររស់អ្នកឈរទមើលប្ពឹតិត កា
ិ រណ៍
បៅប លម្នសែប្វ ើជាសាកែីបលើការប្រកាន់ជាតិសាសន៍និយាយប្ញម្កប្រឆុំងនឹងការប្រកាន់ជាតិសាស
ន៍ ការបនះប្វ ើឱ្យសាកែីបន្ទះប្តូវបានបេកុំណត់ជាបរលបៅមានអារម្ា ណ៍ជួយរុំប្ទ
បែើយអា្ប្វ ើឱ្យម្នសែហដលជាអ្ន កប្រកាន់ជាតិសាសន៍ ិចារណាអ្ុំ ឥ
ី រ ិយារថររស់ ួ កបេប ើង វ ិញ។
កុំទកឱ្យសល ួនអ្ន កសា ិតបៅកនុងហានិភ័យ។ រហនែ វាមានសវតា ិភា បដើម្បីប្វ ើដូប្ន ះ និយាយម្ក
និងរុំប្ទជនរងបប្រះ។ សូ ម្បីហតជាកាយវ ិការសាម្ញ្ញ ម្ួ យ ក៏អា្មានឥទធិ លហដរ។
ប្រសិនបរើអ្នកប ើញឥរ ិយារថររស់អ្នកប្រកាន់ជាតិសាសន៍ អ្ន កអា្៖
•

ឹ ថ្ន
និយាយប្ញម្ក — ហប្សកប ង
ើ ថ្នជាការប្រកាន់ជាតិសាសន៍ ប្បារ់អ្នកប្រប្ ឹតែិអាប្កក់ដង
វាម្ិនអា្ទទួ លយកបានបទ

•

ជួ យរុំប្ទដល់ជនរងបប្រះ — ឈរបៅហកបរម្នសែហដលកុំ ងប្តូវបេកុំណត់បរលបៅ
បែើយសួ រ ួ កបេ ប្រសិនបរើ ួ កបេម្ិនអ្ីបទ

•

យកភសតុតាង — កត់ប្តាទកឧរបតិែបែតបៅបលើទូរស ទ ររស់អ្នក ថតរ ូរននអ្ន កប្រប្ ឹតែ អា
ិ ប្កក់
និងរាយការណ៍បៅអាជាា្រន្ទន្ទ

េណៈកម្ា ការសិទម្
ធិ នសែអ្ូ ស្ត្សាែលីមានេន្ ឹះម្ួ យ្ុំនួនសប្មារ់អ្នកឈរបម្ើលប្ ឹតែ កា
ិ រណ៍
សូ ម្្ូ លបម្ើលបេែទុំ ័រ https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

ការទរ ើសទអ្ើងខាងជាតិិសាសន៍ និងសិទធិររស់អ្នក
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1

បៅកនុងប្របទសអ្ូ សាែលី វាជាការប្រឆុំងនឹង្ារ់បោយប្វ ើអ្វីម្ួយជាសាធារណៈបោយហអអកបលើជាតិសាសន៍
ណ៌សម្បុរ ប្រភ ជាតិ ឬជនជាតិររស់ម្នសែមានក់ ឬររស់ប្ក ុម្នសែណាម្ួ យ ហដលទុំនងជា
រំទោភរំពាន ប្រមាថ ទ្វ ើឱ្យអាមា៉ាស់មខ
ុ ឬគំរាមគំហែង។
ប្របភទននឥរ ិយារថបនះប្តូវបានចាត់ថ្ននក់ថ្នជាសម្អ រខា
់ ងជាតិសាសន៍។
ឧទាែរណ៍ននសម្អ រជា
់ តិសាសន៍អា្រ ួម្មាន៖
•

សមាាររំបោភរុំពានខាងជាតិសាសន៍ហដលមានបៅបលើអ្ីន្ឺណិត រ ួម្មានបវទិកា
បអ្ ិ្ប្តូនក
ិ រ្ ក់ បេែទុំ ័ររណា
ា ញសងគ ម្ និងបេែទុំ ័រហ្ករំហលកវ ើបដអ្ូ

•

ម្តិ ឬរ ូរភា មានលកខ ណៈរំបោភរុំពានខាងជាតិសាសន៍បៅកនុងសារ ត៌មាន
ទសែន្ទវដែ ី ឬការបបាះ ម្ព អាយបអែងបទៀតដូ ្ជាសិតរ័ណណ ឬផ្ទទង
ុំ
័ត៌មាន

•

សនទ រកថ្នមានលកខ ណៈរំបោភរុំពានខាងជាតិសាសន៍ហដលប្វ ើប ើងបៅឯការប្រម្ូ លអ្ជា
ុុំ
សាធារណៈ

•

ម្តិមានលកខ ណៈរំបោភរុំពានខាងជាតិសាសន៍បៅកនុងកហន្ ងសាធារណៈ
ដូ ្ជាបៅហាងលក់ទុំនិញ កហន្ ងប្វ កា
ើ រ សួ ន បៅបលើម្ប្ោបាយដឹកជញ្ជន
ូ សាធារណៈ
ឬបៅសាោបរៀន

•

ម្តិមានលកខ ណៈរំបោភរុំពានខាងជាតិសាសន៍បៅប្ ត
ឹ ែ ិការណ៍កីឡាន្ទន្ទ
ហដលប្វ ើប ើងបោយអ្ន កបលង ទសែនិកជន ប្េូរងវ ក
ឹ ឬម្ស្ត្នែីន្ទន្ទ។

្ារ់មានបរលរុំណងប្វ ើឱ្យមានតលយភា រវាងសិទធិប្វ ើទុំន្ទក់ទុំនងបោយបសរ ើ (‘បសរ ើភា ននការ
របញ្េ ញម្តិ’) និងសិទធិរស់បៅបោយរានសម្អ រ់ខាងជាតិសាសន៍។
សកម្ា ម្ួយ្ុំនួនអា្ម្ិនប្រឆុំងនឹង្ារ់បទ ប្រសិនបរើសកម្ា ភា ទា ុំងបន្ទះ
“បានប្វ ើប ង
ើ បោយសម្បែតអល និងបោយបសាាះប្តង់”។
ការបរ ើសបអ្ើងខាងជាតិសាសន៍បកើតប ើងបៅប លម្នសែមានក់ប្តូវបានបេចាត់ទកថ្នប ញ្ិតែតិ្ជាងម្
នសែមានក់បទៀតបៅកនុងសាានភា ដូ ្រន បោយសារហតជាតិសាសន៍ ណ៌សម្បុរ បដើម្កុំបណើត ប្រភ ជាតិ
ឬជនជាតិ ឬសាានភា អ្បន្ទែប្របវសន៍ររស់ ួ កបេ
ដូ ្ជាការរដិបស្ជួ លអទះបៅឱ្យម្នសែមានក់ ីបប្ពាះ ួ កបេសា ិតបៅកនុងសាវតាជាតិសាសន៍
ឬ ណ៌សម្បុរហសបក បិ សស។
ការបរ ើសបអ្ើងខាងជាតិសាសន៍ក៏បកើតប ើងបៅប លមានរទរញ្ញ តែ ិ
ឬបរលនបយាបាយម្ួ យហដលដូ ្រនសប្មារ់ម្នសែប្េរ់រ ូរ
រហនែ មានអលរះពាល់ម្ន
ិ យតែ ិ្ម្៌បៅបលើម្នសែហដលម្ក ជា
ី តិសាសន៍ ណ៌សម្បុរ បដើម្កុំបណើត
ប្រភ ជាតិ ឬជនជាតិ ឬសាានភា អ្បន្ទែប្របវសន៍
ដូ ្ជាប្ក ុម្ែនម្ួ យនិយាយថ្ននិបយាជិកម្ិនប្តូវពាក់ម្ួក ឬវតថុប្េរកាលបៅកហន្ ងប្វ ើការបទ
ហដលបនះទុំនងជាមានអលរះពាល់ម្ិនយតែ ្
ិ ម្៌បៅបលើម្នសែម្ួ យ្ុំនួនហដលម្ក ីសាវតាជាតិសាសន៍/
ជនជាតិបអែងៗ។
ប្រសិនបរើអ្នកជួ រប្រទះការបរ ើសបអ្ើង ឬសម្អ រខា
់ ងជាតិសាសន៍
អ្ន កអា្ប្វ ើការតវា៉ាបៅេណៈកម្ា ការសិទម្
ធិ នសែអ្ូ ស្ត្សាែលី។ ដុំបណើរការតវា៉ាេឺមានលកខ ណៈងាយប្សួ ល
ឥតេិតនថ្ និងរត់ហរន។
បដើម្បីោក់ពាកយតវា៉ាជាម្ួ យេណៈកម្ា ការសិទធិម្នសែអ្ូ ស្ត្សាែលី សូ ម្្ូ លបម្ើលបេែទុំ ័រ
www.humanrights.gov.au/complaints
ទសវាកមម ព័តិ៌មានថ្ននក់ជាតិិ
បសវាកម្ា ័តមា
៌ នថ្ននក់ជាតិ (NIS) ររស់េណៈកម្ា ការសិទធិម្នសែអ្ូ ស្ត្សាែលីអាល់ ត
័ ៌មាន
និងការរញ្ជន
ូ រនែ សប្មារ់រេគ ល អ្ងគ ការ និងនិបយាជក់ន្ទន្ទ
សា ីអ្ុំ ីរញ្ហាជាបប្្ើនហដលទាក់ទងនឹងសិទធិម្នសែ និងការបរ ើសបអ្ើង។ បសវាបនះេឺឥតេិតនថ្
និងមានលកខ ណៈសមាាត់។
NIS អា្៖
•

អាល់ ត
័ ៌មានឱ្យអ្ន កសា ី ីសិទធិ និងការទទួ លសសប្តូវររស់អ្នកបៅបប្កាម្្ារ់សិទធិម្នសែ
សែ ន
័ ធ និង្ារ់ប្រឆុំងនឹងការបរ ើសបអ្ើង

•

ិភាកាថ្នបតើអ្នកអា្មានប្វ ើការតវា៉ាបៅេណៈកម្ា ការសិទធិម្នសែអ្ូ ស្ត្សាែលី ឬក៏អ្ត់
ឬ ិភាកាអ្ុំ ីរបរៀរហដល្ារ់អា្អ្នវតែ ្បុំ ពាះសាានភា ររស់អ្នក

•

អាល់ដល់អ្នកនូ វ ័ត៌មានសា ី ីរបរៀរប្វ កា
ើ រតវា៉ា របរៀរប្្ ើយតរ្ុំបពាះការតវា៉ា
ឬរបរៀរបោះប្សាយជាម្ួ យនឹងរញ្ហាបរ ើសបអ្ើងជាក់ោក់
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•

រញ្ជន
ូ អ្ន ករនែ បៅអ្ងគ ការម្ួ យបអែងបទៀតហដលអា្ជួយអ្ន កបាន

សូ ម្្ុំណាថ្ន
ុំ NIS ម្ិនអា្អាល់ឱ្វាទអល វូ ្ារ់បានបទ។
អ្ន កអា្ទាក់ទង NIS តាម្៖
•

ទូ រស ទ បលស៖ 1300 656 419 ឬ 02 9284 9888

•

អ្ីហម្ល៖ infoservice@humanrights.gov.au

•

ទូ រស ទ ៖ 02 9284 9611

•

បសវារញ្ជន
ូ រនែ ថ្ននក់ជាតិ៖ 1300 555 727 (និយាយ និងសាារ់) ឬតាម្អ្ីន្ឺណិត ការរញ្ជន
ូ រនែ .nrscall.gov.au

ទសវារកហប្រផ្ទាល់មាតិ់ និងរកហប្រសរទសរ
បសវារកហប្រផ្ទទល់មាត់ និងរកហប្រសរបសរ (TIS ថ្ននក់ជាតិ)
េឺជាបសវារកហប្រសប្មារ់អ្នកហដលម្ិននិយាយភាសាអ្ង់បេ្ ស។ ភាេបប្្ើនននបសវា TIS
ថ្ននក់ជាតិេឺឥតេិតនថ្្ុំបពាះអ្ន កហដលម្ិននិយាយភាសាអ្ង់បេ្ ស។
•

ទូ រស ទ បលស៖ 131 450

•

្ូ លបម្ើល៖ www.tisnational.gov.au

ការពិទប្រោះទយារល់ និងសុខុមាលភាពសុខភាពផ្ល វូ ចិតិត
បសវាជុំនួយថាីមាន 24/7
ហដលបានបរៀរ្ុំជាក់ោក់ប ើងសប្មារ់ជួយម្នសែបៅអ្ុំ ុ ងប លននការ្្ ងរាលោលនន COVID-19
ហដលមានបោយឥតេិតនថ្សប្មារ់ប្រជាជន
អ្ូ ស្ត្សាែលីទា ុំងអ្ស់។
អា្្ូ លបប្រើប្បាស់បសវាជុំនួយបានតាម្រយៈបេែទុំ ័រ
https://coronavirus.beyondblue.org.au/
សប្មារ់ វ ិរតែ ផ្ទ
ិ ទ ល់សល ួន និងបសវាជុំនួយសសភា អល វូ ្ិតែ អ្ន កអា្ទាក់ទង Beyond Blue តាម្បលស 1800
512 348 ឬ Lifeline តាម្បលស 13 11 14 បៅប លណាក៏បាន។
Kids Helpline េឺជាបសវាឥតេិតនថ្សប្មារ់ម្នសែវ ័យបកា ងហដលមានអាយ 5 បៅ 25 ឆនុំ។ កមារ
ម្នសែវ ័យជុំទង់ និងម្នសែប ញវ ័យបៅបកា ង អា្បៅទូ រស ទ បៅបលស 1800 551 800
បៅប លណាក៏បាន។
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