വർണ്ണവിവവചനം അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല
നിങ്ങൾ വർണ്ണവിവവചനത്തിവനോ, പീഡനത്തിവനോ, വിവവേഷത്തിവനോ സോക്ഷ്യം വഹിക്കുകവ
അനുഭവിക്കുകവ ോ ചചയ്യുക ോചെങ്കിൽ,
അത് സഹിക്കരുത്; റിവപോർട്ടു ചചയ്യുക.

ോ

നിങ്ങൾ വംശീയ പെരുമാറ്റത്തിപെ ഇരയാപെങ്കിൽ
•

•

•

നിങ്ങൾ ആക്കമിക്കചപടുകവ
ബന്ധചപടുക.

ോ അക്കമ ഭീഷെി വനരിടുകവ

ോ ചച

തോൽ,
്്
വപോലീസിചന

o

അടി ന്തിര സോഹചരയങ്ങളിവലോ ജീവന് ഭീഷെി ോ സോഹചരയത്തിവലോ ക്ടിപിൾ
സീവറോ ിൽ (000) വിളിച്ച് വപോലീസ് സഹോ ം ആവശ്യചപടുക.

o

നിങ്ങൾക്ക് വപോലീസ് സഹോ ം ആവശ്യമുണ്ട്, എന്നോൽ ചപചട്ടന്നുള്ള അപകടം ഒന്നും
ഇചെങ്കിൽ, Police Assistance Line-ൽ (വപോലീസ് അസിസ്റ്റൻസ് ലലൻ) (131 444) വിളിക്കുക.

അക്കമങ്ങചളോന്നും ഉൾചപടോതിരിക്കുക ും, സേ ം ക്പശ്്്നം പരിഹരിക്കോൻ ക്ശ്മിക്കുന്നത്
സുരക്ഷ്ിതവുമോചെങ്കിൽ, ബന്ധചപട്ട വയക്തി ുമോവ ോ ആളുകളുമോവ ോ വനരിട്ട് ചർച്ച ചച
ക്പശ്്്നം പരിഹരിക്കോൻ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമോനിക്കോവുന്നതോെ്.

ത്
്്

വനരിട്ട് ബന്ധചപടുന്നതിലൂചട ക്പശ്്്നം പരിഹരിക്കോനോകുന്നിചെങ്കിവലോ, ഇത് ചചയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്
സുഖകരമോ ി വതോന്നുന്നിചെങ്കിവലോ, നിങ്ങൾക്ക് Australian Human Rights Commission-ൽ (ഓസ്വക്ടലി ൻ
മനുഷയോവകോശ് കമ്മീഷൻ) (AHRC) പരോതി നൽകോം.
o

AHRC- ിൽ ഒരു പരോതി നൽകുന്നതിന്, www.humanrights.gov.au/complaints സന്ദർശ്ിക്കുകവ
1300 656 419 എന്ന നമ്പരിവലോ 02 9284 9888 എന്ന നമ്പരിവലോ AHRC- ുചട National Information
Service-ൽ (നോഷെൽ ഇൻഫർവമഷൻ സർവീസിൽ) വിളിക്കുകവ ോ ചചയ്യുക.

ോ

കണ്ടുനിൽക്കുന്നവരുപെ ശക്തി
വർണ്ണവിവവചനത്തിന് സോക്ഷ്ികളോകുന്ന ആളുകൾ അതിചനതിചര സംസോരിക്കുവമ്പോൾ, ടോർചെറ്റ്
ചചയ്യചപടുന്ന വയക്തി ്ക്ക് തനിക്ക് പിന്തുെ ലഭിക്കുന്നതോ ി വതോന്നുക ും, വംശ്ീ വോവി ോ വയക്തി
തചെ ചപരുമോറ്റം പുനഃപരിവശ്ോധിക്കുക ും ചചയ്യും. നിങ്ങൾ സേ ം അപകടത്തിവലക്ക് വപോകരുത്. എന്നോൽ
സുരക്ഷ്ിതമോചെങ്കിൽ, ഇര ്ക്ക് വവണ്ടി സംസോരിക്കുക ും ഇര ചക്കോപം
്്
നിൽക്കുക ും ചചയ്യുക. ഒരു
ചചറി ആംെയവമോ ഭോവവമോ വപോലും ശ്ക്തമോ
്
ക്പവ ോജനം ചചയ്യും.
വംശ്ീ

ചപരുമോറ്റം കണ്ടോൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവ ചചയ്യോനോകും:

•

തുറന്ന് പറ ുക — അത് വർണ്ണവിവവചനമോചെന്ന് തുറന്ന് പറ
കുറ്റവോളിച അറി ിക്കുക

ുക, അത് സേീകോരയമചെന്ന്

•

ഇര ോ വയക്തിക്ക് പിന്തുെ നൽകുക — ടോർെർ ചചയ്യചപടുന്ന വയക്തിചക്കോപം നിൽക്കുക
അവർക്ക് ക്പശ്്്നചമോന്നും ഇചെന്ന് വചോവിച്ച് ഉറപ് വരുത്തുക ും ചചയ്യുക

•

ചതളിവ് എടുക്കുക — ഈ സംഭവം വഫോെിൽ ചറവക്കോർഡ് ചചയ്യുക, കുറ്റവോളി
എടുക്കുക ും അധികോരികൾക്ക് റിവപോർട്ട് ചചയ്യുക ും ചചയ്യുക

ും

ുചട വഫോവട്ടോ

കണ്ടുനിൽക്കുന്നവർക്കോ ി Australian Human Rights Commission-ചെ (ഓസ്്വക്ടലി ൻ ഹയൂമൺ ലററ്റ്സ്
കമ്മീഷൻ) പക്കൽ കുറച്ച് നുറുങ്ങുകൾ ഉണ്ട്, അവ ്ക്കോ ി https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism
സന്ദർശ്ിക്കുക

വർണ്ണവിവവചനവും നിങ്ങളുപെ അവകാശങ്ങളും
ആസ്്വക്ടലി
ിൽ, ഒരു വയക്തി ുചടവ ോ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുചടവ ോ വംശ്വമോ, നിറവമോ, വവശ്ീ വമോ
വംശ്ീ വമോ ആ ഉത്ഭവവമോ അടിസ്ഥോനമോക്കി ചപോതു ിടത്തിൽ അെകീർത്തിപെെുത്തുകവയാ
അെമാനിക്കുകവയാ അവവേളിക്കുകവയാ ഭയപെെുത്തുകവയാ ചചയ്യോൻ സോധയത ുള്ളത് എന്തും
നി മ വിരുദ്ധമോെ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചപരുമോറ്റചത്ത വംശ്ീ വിവവേഷമോ ി കെക്കോക്കുന്നു.
വംശ്ീ
•

വിവവേഷത്തിചെ ഉവോഹരെങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾചപടോം:
ഇ-വഫോറങ്ങൾ, വലോെുകൾ, വസോഷയൽ ചനറ്റ്്വർക്കിംെ് ലസറ്റുകൾ, വീഡിവ ോ പങ്കിടൽ ലസറ്റുകൾ
എന്നിവ ഉൾചപചട ഇൻറർചനറ്റിചല വംശ്ീ മോ ി അപകീർത്തികരമോ വസ്തുക്കൾ
്
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•

പക്തങ്ങളിചലവ ോ, മോസികകളിചലവ ോ, ലഘുവലഖകൾ അചെങ്കിൽ ഫ്ല റുകൾ വപോലുള്ള മറ്റ്
ക്പസിദ്ധീകരെങ്ങളിചലവ ോ വംശ്ീ മോ ി അപകീർത്തികരമോ അഭിക്പോ ങ്ങവളോ ചിക്തങ്ങവളോ

•

ചപോതു റോലി

•

ഒരു കച്ചവട സ്ഥോപനം, വജോലിസ്ഥലം, പോർക്ക്, ചപോതുെതോെതവമോ സ്കൂവളോ
്
വപോലുള്ള ചപോതു
സ്ഥലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വച്ചുള്ള വംശ്ീ മോ ി ആധിവക്ഷ്പകരമോ പരോമർശ്ങ്ങൾ

•

കോ ിക മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കളിക്കോർ, കോെികൾ, പരിശ്ീലകർ അചെങ്കിൽ
ഉവവയോെസ്ഥർ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള വംശ്ീ മോ ി ആധിവക്ഷ്പകരമോ പരോമർശ്ങ്ങൾ.

ിചല വംശ്ീ

മോ

ി അപകീർത്തികരമോ

ക്പസംെങ്ങൾ

സേതക്ന്തമോ ി ആശ് വിനിമ ം നടത്തോനുള്ള അവകോശ്വും (‘സംസോര സേോതക്ന്തയം’)്വംശ്ീ
വിവവേഷത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമോ ി ജീവിക്കോനുള്ള അവകോശ്വും തമ്മിൽ തുലയമോ ഒരു അകലം
പോലിക്കോനോെ് നി മം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.്“നയോ മോ ും നെ ഉവേശ്യവത്തോട് കൂടി ും”്ക്പവർത്തിച്ചോൽ ചില
ക്പവർത്തികൾ നി മ വിരുദ്ധമോകിെ.
ഒരു ക്പവതയക വംശ്ീ പശ്ചോത്തലവമോ ചർമ്മത്തിചെ നിറവമോ മൂലം ഒരു വയക്തിക്ക് ഒരു വീട് വോടക ്ക്ക്
നൽകോൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവതോ വപോചല വംശ്വമോ, നിറവമോ, വംശ്ോവലിവ ോ, വവശ്ീ വമോ വംശ്ീ വമോ ആ
ഉത്ഭവവമോ, കുടിവ റ്റ നിലവ ോ കോരെം സമോനമോ സോഹചരയത്തിലുള്ള മചറ്റോരു വയക്തിച ക്കോൾ തോഴ്്ന്ന
നില ിൽ ഒരു വയക്തിച പരിെെിക്കുവമ്പോൾ വംശ്ീ വിവവചനം സംഭവിക്കുന്നു.
എെോവർക്കും തുലയമോ ഒരു നി മവമോ ന വമോ ഉചണ്ടങ്കിലും, ഒരു കമ്പനി തങ്ങളുചട ചതോഴിലോളികവളോട്
ചതോപിവ ോ ശ്ിവരോവസ്്ക്തവമോ ധരിക്കരുചതന്ന് പറ ുന്നത് വപോചല ഒരു ക്പവതയക വംശ്വമോ, നിറവമോ,
വംശ്ോവലിവ ോ, വവശ്ീ വമോ വംശ്ീ വമോ ആ ഉത്ഭവവമോ, കുടിവ റ്റ നിലവ ോ ഉള്ള ആളുകചള അനയോ മോ
ബോധിക്കുന്നചതന്തും വർണ്ണവിവവചനമോ ി കെക്കോക്കും.

ി

നിങ്ങൾ വംശ്ീ വിവവേഷവമോ ചവറുവപോ വനരിടുന്നുചണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Australian Human Rights Commission-ന്
പരോതി നൽകോം. പരോതി നൽകുന്ന ക്പക്കി ലളിതവും, സൗജനയവും, അനോ സമോ തുമോെ്.
Australian Human Rights Commission-ൽ ഒരു പരോതി നൽകുന്നതിന്, www.humanrights.gov.au/complaints സന്ദർശ്ിക്കുക

National Information Service (നാഷെൽ ഇൻഫർവമഷൻ സർവീസ്)
Australian Human Rights Commission-ചെ National Information Service (NIS) വയക്തികൾക്കും, സംഘടനകൾക്കും,
ചതോഴിൽ വോതോക്കൾക്കും നിരവധി മനുഷയോവകോശ്ങ്ങചള ും വിവവചനചത്ത ും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും
ചറഫറലുകളും നൽകുന്നു. ഈ വസവനം സൗജനയവും രഹസയ സേഭോവമുള്ളതുമോെ്.
NIS-ന് ഇവ കഴി

നി

ും:

•

ചഫഡറൽ മനുഷയോവകോശ്ങ്ങൾക്കും വിവവചന വിരുദ്ധ നി മത്തിനും കീഴിലുള്ള നിങ്ങളുചട
അവകോശ്ങ്ങചള ും ഉത്തരവോവിത്തങ്ങചള ും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകോൻ
കഴി ും

•

നിങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷന് പരോതി നൽകോൻ കഴി ുവമോ അചെങ്കിൽ നിങ്ങളുചട സോഹചരയത്തിൽ
നി മം എങ്ങചന ബോധകമോകുചമവന്നോ ചർച്ച ചചയ്യോൻ കഴി ും

•

ഒരു പരോതി എങ്ങചന നൽകോചമവന്നോ, പരോതിവ ോട് ക്പതികരിവക്കണ്ടത് എങ്ങചന ോചെവന്നോ
അചെങ്കിൽ ക്പവതയക വിവവചന ക്പശ്്്നങ്ങൾ ലകകോരയം ചചവയ്യണ്ടത് എങ്ങചന ോചെവന്നോ
എന്നതിചനക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകോൻ കഴി ും

•

നിങ്ങചള സഹോ
കഴി ും

ിക്കോൻ കഴിവേക്കോവുന്ന മചറ്റോരു സംഘടന

വമോപവവശ്ം നൽകോൻ NIS-ന് കഴി

നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപറ

ിവലക്ക് നിങ്ങചള റഫർ ചചയ്യോൻ

ിചെന്ന കോരയം ക്ശ്ദ്ധിക്കുക.

ുന്ന മോർഗ്ഗങ്ങളിലൂചട NIS-മോ

ി ബന്ധചപടോം:

•

വഫോൺ: 1300 656 419 അചെങ്കിൽ 02 9284 9888

•

ഇചമ

•

ഫോക്സ്
് : 02 9284 9611

•

National Relay Service (നോഷെൽ റിവല സർവീസ്): 1300 555 727 (സംസോരിക്കുക
ചചയ്യോം) അചെങ്കിൽ internet-relay.nrscall.gov.au

ിൽ: infoservice@humanrights.gov.au

ും ക്ശ്വിക്കുക

ും

വിവർത്തനവും ദ്വിഭാഷി വസവനവും
ഇംഗ്ലീഷ് സംസോരിക്കോത്ത ആളുകൾക്കോ ുള്ള ഒരു വേിഭോഷി വസവനമോെ് Translating and Interpreting Service
(ക്ടോൻവേഷൻ ആൻഡ് ഇെർചക്പറ്റിംെ് സർവീസ്) (TIS National). TIS National services-ചല (ടിഐഎസ് നോഷെൽ
സർവീസസ്) ഭൂരിപക്ഷ്ം വസവനങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് ഭോഷ സംസോരിക്കോത്തവർക്ക് സൗജനയമോെ്.
•

വഫോൺ: 131 450

•

സന്ദർശ്ിക്കുക: www.tisnational.gov.au

കൗൺസലിംഗും മാനസ്സികാവരാഗയ സൗഖ്യവും
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COVID-19 മഹോമോരി കോല ളവിൽ ആളുകചള സഹോ ിക്കുന്നതിനോ ി ക്പവതയകം രൂപകൽപന ചച
പുതി 24/7 പിന്തുെോ വസവനം എെോ ആസ്്വക്ടലി ക്കോർക്കും സൗജനയമോ ി ലഭയമോെ്.
പിന്തുെോ വസവനം https://coronavirus.beyondblue.org.au/ ചവബ്്ലസറ്റ് വഴി ആക്സസ്
്
ചചയ്യോൻ കഴി

ത
്് ഒരു
ും

വയക്തിെത ക്പതിസന്ധിക്കും മോനസികോവരോെയ സഹോ വസവനങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമ ത്തും 1800
512 348 എന്ന നമ്പരിൽ Beyond Blue-ചനവ ോ (ബിവ ോണ്ട് ലൂ) അചെങ്കിൽ 13 11 14 എന്ന നമ്പരിൽ Lifeline-ചനവ ോ
(ലലഫ്ലലൻ)
്
നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമ ത്തും ബന്ധചപടോവുന്നതോെ്.
5 മുതൽ 25 വ സ്സുവചര ക്പോ മുള്ള ചചറുപക്കോർക്കുള്ള ഒരു സൗജനയ വസവനമോെ് Kids Helpline (കിഡ്്സ്
ചഹൽപ് ലലൻ). കുട്ടികൾക്കും കൗമോരക്കോർക്കും ചചറുപക്കോർക്കും ഏത് സമ ത്തും 1800 551 800 എന്ന
നമ്പറിൽ വിളിക്കോവുന്നതോെ്.
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