जातिय भेद स्वीकायय छै न
यदि तपाईले िादतय भेि, उदपपडन वा घृणा िेख्नुभयो वा अनुभव गनुभयो भने,
सहेर नबस्नुहोला, आवाज उठाउनुहोला।
यतद िपाई जातिय व्यवहारको तिकार हनु ुहुन्छ भने
•

यदि तपाइँमादि आक्रमण वा दहसिं ाको धम्की दिइयो भने, प्रहरीलाई सम्पकु गनुहोस्।

o आपतकादलन वा जीवनलाई जोदिममा पाने पररदस्िदतमा दिपल जीरो (000) लाई फोन गनुहोस् र प्रहरीलाई माग्नुहोस्।
o

यदि तपाईलाई
िं प्रहरी सहायता चादहएको छ, तर पयहाँ तपकाल ितरा छै न भने, प्रहरी सहायता लाइन (१३१ ४४४) लाई फोन गनुहोस्।

•

यदि पयहाँ कुनै दहसिं ा भएको छै न भने, र यदि यसो गनु सुरदित छ भने, तपाई िंआफै लेे पररदस्िदत सगिं व्यदि वा सल
िं ग्न व्यदिहरू सँग प्रपयि व्यवहार गरे र
सामना गनु सक्नुहुन्छ।

•

यदि दसधा सम्पकु ले पररदस्िदतको समाधान गिैन भने, वा तपाई यसो गनु सहज महससु गनुहुन्न भने, तपाईले अष्ट्िेदलयाली मानव अदधकार आयोग
(AHRC) लाई गुनासो गनु सक्नुहुन्छ।
o

AHRC सिंग गुनासो िताु गनुको लादग, www.humanrights.gov.au/complaints मा हेनुहोला वा AHRC को रादष्ट्िय जानकारी सेवाको
१३०० ६५६ ४१९ वा ०२ ९२८४ ९८८८ मा फोन गनुहोला।

संलग्न नभएका व्यक्तीहरुको िक्ती
जब व्यिीले जादतय भेिभाव भएको िेख्िछ उसले पयसको दवरुद्द बोल्िछ, यसले लदित व्यदिले टेवा दिएको महससु गिुछ, र जातीय भेि भएको व्यदिलाई उनीहरूको
व्यवहारलाई पनु दवुचार गनु सक्छ। आफूलाई जोदिममा नपानुहोला। तर यदि पयसो गनु सरु दित छ भने, बोल्नहु ोस् र पीदडतसँग िडा हुनहु ोस्। साधारण इशारा पदन
शदिशाली हुन सक्छ।
यदि तपाईले जादतयभेिको व्यवहार िेख्नुभएमा तपाईले दनम्न गनु सक्नुहुनेछ:
•

आवाज उठाउनु — जादतयभेि भएको भन्नुहोस्, घातीलाई यो स्वीकायु नभएको जनाउनुहोस्

•

मकाु परे कोलाई टेवा — लि गररएको व्यिीको छे उमा उभीनुहोस् र उसलाई यदि दठक छ छै न सोध्नुहोला

•

प्रमाण दलने — तपाईको फोनमा घटनालाई कै ि गनुहोला, घातीको फोटो दिच्नुहोला र दनकायलाई ररपोटु गनुहोला

सिंलग्न नभएका व्यिीहुर()कोलादग अष्ट्िेदलयाली मानव अदधकार आयोग सिंग सल्लाह छ। https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism
मा हेनुहोला।
जािीय भेदभाव र िपाइँको अतिकार
अष्ट्िेदलयामा कुनै पदन व्यदि वा व्यदिको समूहको जादत, रिंग, रादष्ट्िय वा जातीय मल
ू को आधारमा सावुजदनक रूपमा जसले अपमान, िसायईएको, अपहेलना वा
डराउने गिुछ पयो काननू को दवरुद्ध हो। यस प्रकारको व्यवहारलाई जातीय घृणाको रूपमा वगीकृ त गररएको छ।
जातीय घृणाको उिाहरणमा समावेश हुन सक्ने कुराहरु:
•

ईफोरमहरू, ब्लगहरू, सोशल नेटवदकु साइटहरू र दभदडयो साझेिारी साइटहरू सदहत इन्टरनेटमा जातीय अपमानजनक सामग्री

•

समाचार पत्र, पदत्रका वा अन्य प्रकाशनहरूमा जातीय आपदिजनक दटप्पणीहरू वा छदवहरू जस्तै पुदस्तका वा पचाु

•

जनसभामा जातीय दहस्रिं क भाषणहरू

•

सावुजदनक स्िानमा जातीय अपमानजनक दटप्पणीहरू, जस्तै पसल, कायुस्िल, पाकु , सावुजदनक यातायातमा वा स्कूलमा

•

िेलाडीहरू, िशुकहरू, कोचहरू वा अदधकारीहरूद्वारा िेल प्रदतयोदगतामा जातीय अपमानजनक दटप्पणीहरू।
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काननु को उद्देश्य स्वतन्त्र रुपमा कुराकानी गने अदधकार ("अदभव्यदिको स्वतन्त्रता") र जातीय घृणाबाट स्वतन्त्र रहने अदधकारको बीच सन्तुलन कायम गनु हो। के दह
कायुहरू कानूनको दबरूद्ध नहुन सक्छ यदि ती "उदचत ढिंगले र राम्रो दवश्वासका साि गररन्छ" भने।
जातीय भेिभाव तब हुन्छ जब कुनै व्यदिलाई उस्तै जातको जात, रिंग, विंश, रादष्ट्िय वा जातीय मल
ू वा आप्रवासी दस्िदतको कारणले समान व्यदिको तुलनामा अको
व्यदिसँग कम अनुकूल व्यवहार गररएको छ दकनभने कुनै व्यदिलाई घर भाडामा दलन अस्वीकार गिुछन् दकनभने दतनीहरू कुनै िास जातीय पृष्ठभदू मका हुन् वा छालाको
रिंग।
जातीय दवभेि पदन तब हुन्छ जब दनयम वा नीदत हुन्छ जुन सबैका लादग समान हुन्छ तर दवशेष जादत, रिंग, वश
ू वा आप्रवासी दस्िदतमा रहेको
िं , रादष्ट्िय वा जातीय मल
कम्पनीले काम गने व्यदिलाई टोपी लगाउनु हुिँ ैन वा काममा अन्य टाउकोमा लगाउने, जसले के ही जातीय / जातीय पृष्ठभदू मका मादनसहरूलाई अनुदचत अदनयदन्त्रत प्रभाव
पािुछ।
यदि तपाइँ जातीय दवभेि वा घृणाको अनुभव गनुहुन्छ भने तपाइँले अष्ट्िेदलयाको मानव अदधकार आयोगमा गुनासो गनु सक्नुहुन्छ। गुनासो प्रदक्रया सरल, दनिःशुल्क र
लदचलो छ।
अष्ट्िेदलयाको मानव अदधकार आयोगमा गनु ासो पेश गनु, www.humanrights.gov.au/complaints मा हेनुहोला।
रातरिय सच
ू ना सेवा
अष्ट्िेदलयाई मानव अदधकार आयोगको रादष्ट्िय सूचना सेवा (NIS) ले व्यदि अदधकार, मानव अदधकार र भेिभाव सम्बन्धी मुद्दाहरूको बारे मा व्यदि र सिंस्िा र
रोजगारिातालाई जानकारी र दसफाररस प्रिान गिुछ। यो सेवा दन: शल्ु क र गोप्य छ।
NIS ले दनम्न गनु सक्िछ:
•

सिंघीय मानव अदधकार र भेिभाव दवरोधी कानून अन्तगुत तपाइँलाई तपाइँको अदधकार र दजम्मेवारी को बारे मा जानकारी दिनुहोस्

•

तपाइँ आयोगमा गुनासो गनु सिम हुन सक्नहु ुन्छ वा कानून तपाइँको पररदस्िदतमा कसरी लागू हुन सक्छ भनेर छलफल गनुहोस्

•

तपाइँलाई गनु ासो कसरी गने, गनु ासोलाई जवाफ दिने वा दवदशष्ट भेिभाव मद्दु ाहरूको सामना गने बारेमा जानकारी दिनहु ोस्

•

तपाईलाई
िं अको सिंगठनमा दसफाररस गने जसले तपाईलाई
िं सहयोग गनु सिम हुन सक्छ

कृ पया ध्यान दिनहु ोस् दक NIS काननू ी सल्लाह प्रिान गनु असमिु छ। फोन: ट३०० ६५६ वा ०२ ९३८४९८८८
•

ईमेल: infoservice@humanrights.gov.au

•

फ्याक्स: ०२ ९२८४ ९६११

•

नेशनल ररने सदभुस: १३०० ५५५ ७२७ (बोल्नुहोला र सुन्नुहोला) वा internet-relay.nrscall.gov.au

िान्सलेतटंङ्ग एण्ड ईन्टरप्रेतटङ् ग सतभयस(Translating and Interpreting Service)
उल्िाउने र अनवु ाि सेवा (TIS National) अिंग्रेजी नबोल्ने मादनसका लादग िोभाषे सेवा हो। अपयादधक TIS राष्ट्िीय सेवाहरू अिंङ्ग्ग्रजे ी बोल्न नसक्नेहरुको लादग दन:
शुल्क छन्।
• फोन: १३१ ४५०
• भ्रमण गनुहोस्: www.tisnational.gov.au
परामिय र मानतसक स्वास््य कल्याण
एक नयाँ समिुन सेवा दवशेष गरी COVID -190 महामारीमा मादनसहरूलाई मद्दत पुर्याउन ७ दिन २४ घण्टा सबै अष्ट्िेदलयालीहरूलाई दनिःशल्ु क उपलब्ध छन्।
समिुन सेवा वेबसाइट https://coronavirus.beyondblue.org.au/माफु त पहुचँ गनु सदकन्छ।
व्यदिगत सिंङ्ग्कट र मानदसक स्वास््य समिुन सेवाहरूको लादग तपाई िंदबयोण्ड ब्लु लाई १८०० ५५१ ८००१ वा १ १३ ११ १४ मा लाइफलाइनलाई कुनै पदन समयमा
सम्पकु गनु सक्नुहुनेछ।
बच्चाहरूको मद्दत (Kids Helpline)५ िेिी २५ बषुका व्यिीहरुकोलादग दनशल्ु किः सेवा हो। बच्चाहरू, दकशोर र युवा वयस्कहरूले कुनै पदन समयमा १८०० ५५१
८०० मा फोन गनु सक्िछन्।
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