حقوق شما در ویکتوریا و اینکه چه
کسی می تواند به شما کمک کند
حقوق بشر
درایالت ویکتوریا چنانچه شخصی علیه شما بر اساس نژاد؛ مذهب؛
جنسیت؛عقاید سیاسی وبسیاری ازموارد دیگرتبعیض قائل شود؛ قانون
شکنی کرده است .شما همچنین ازحقوقی همچون حق داشتن امنیت؛
برخوردعادالنه؛ انجام فرائض دینی خود؛ پایبندی به فرهنگ وبودن
درکنار خانواده خود برخوردارمی باشید.

• اینکه باردارهستید و یا در دوران شیر دهی باشید .مثال شیردهی
در یک مکان عمومی مانند کافه و یا زمین بازی کودکان مانعی
ندارد .شما در مورد ادامه کاردرزمان بارداری و یا شیردهی حق
انتخاب دارید.
• فعالیتهای جنسی که از نظر قانونی بالمانع باشد .مثال کسی نمی
تواند با شما بر اساس اینکه با چه کسی نزدیکی جنسی دارید
ناعادالنه رفتار کند.

به این حقوق اصطالحا حقوق بشرمی گویند و صرف نظر از اینکه
درکجا بدنیا آمده باشید همگان از این حقوق برخوردار هستند.

• گرایش و هویت جنسی شما .مثال مردان همجنسگرا؛ زنان
همجنسگرا؛ افراد دوجنس گرا؛ افرادی که تغییرجنس داده و یا
افراد دوجنسه؛ دگرباش ها و نیز افراد دگرجنس گرا همه ازحقوق
یکسان برخوردار هستند.

هرگونه رفتارمتفاوت و یا ناعادالنه با شما نیز در شرایط مختلف
از جمله در مکانهایی همچون محل کار؛ درهنگام اجاره خانه؛ در
مدرسه؛ فروشگاه؛ رستوران و یا درهنگام بازی های ورزشی خالف
قانون است.

• اینکه متاهل هستید یا نیستید .صرف نظر ازاینکه ازدواج کرده
اید؛ طالق گرفته اید ویا ازدواج نکرده اید و یا با کسی زندگی می
کنید؛ باید با شماعادالنه رفتار شود.

تبعیض

نمی توان با شما بر اساس هریک از موارد زیررفتارناعادالنه داشت:
• رنگ پوست؛ فرهنگ؛ نژاد؛ سابقه خانوادگی ویا کشوری که از
آنجا آمده اید.
• دین وعقاید وفعالیتهای مذهبی .مثال کسی نمی تواند با شما به دلیل
آنکه به مسجد؛ کنیسه و یا کلیسا می روید رفتار متفاوتی داشته
باشد .همچنین نداشتن هیج نوع عقیده مذهبی ایرادی ندارد.
• داشتن ناتوانی؛ بیماری و جراحت .مثال چنانچه دارای ناتوانی
؛بیماری و یا جراحتی هستید؛می توانید تقاضا کنید تا تغییراتی در
نحوه کارشما بدون هیچ گونه عواقبی مقرر گردد .رییس شما می
بایست در حد منطقی هماهنگی الزم را به عمل آورده تا بتوانید
سرکار خود حاضر شوید.
• اینکه پدر مادرهستید و یا مراقبت از شخصی را برعهده دارید.
مثال چنانچه مراقبت از فرزندان و یا اعضای خانواده خود را
عهده دار هستید می توانید تقاضا کنید تا در ساعات متفاوتی در
سرکار خود حاضر شوید و یا برای مراقبت از فرزندان و یا
اعضای خانواده مرخصی بگیرید.
• سن شما .مثال چنانچه درخواست استخدام برای شغلی را داشته
باشید؛ کارفرما نمی تواند بگوید که سن شما برای تصدی این شغل
باال و یا پایین است.
• اینکه مرد یا زن هستید.
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• ویژگی های ظاهری شما .مثال نمی توان با شما بر اساس وزن؛
قد؛ جثه؛ مو بدن ونشانه های پوستی مادرزادی؛ رفتار ناعادالنه
داشت.
• اعمالی که پیرامون حق وحقوق شغلی خود انجام می دهید .مثال
نمی توان شما را به دلیل پرسیدن سوال و یا صحبت کردن درباره
مشکالت محل کار اخراج کرد و یا تنبیه نمود.

• فعالیتهای صنفی .مثال نمی توان شما را بدلیل عضویت در اتحادیه
های صنفی و یا شرکت در اعتصابات کاری اخراج نمود.
• گرایش وعقاید وفعالیت های سیاسی شما ویاعدم دخالت شما در
فعالیت های سیاسی
همچنین چنانچه شما بر اساس هریک از موارد باال با شخصی رفتار
ناعادالنه داشته باشید قانون شکنی کرده اید.
چنانچه به اطالعات بیشتری در خصوص حقوق بشری خود
نیاز دارید و در باره موارد تبعیض نیاز به گفتگو و کمک
دارید می توانید با این کمسیون با شماره  1300 292 153و
با شماره  1300 152 494برای گفتگو ازطریق مترجم تماس
بگیرید.

نمی توان شما را به دلیل درخواست کمک از ما و یا طرح شکایت
مورد تنبیه قرار داد و یا با شما ناعادالنه رفتارکرد و تنها افرادی
که با موضوع شکایت مرتبط هستند ،از آن مطلع خواهند شد .طرح
شکایت به این معنی نیست که شما مجبور هستید که به دادگاه بروید.
همچنین می توانید برای اطالعات بیشتر از سایت
 humanrightscommission.vic.gov.auبازدید نمایید .ما همچنین
اطالعاتی را بصورت رایگان درخصوص حقوق شما در اماکن
عمومی؛ محل کار و درتعامل با سازمانهای دولتی در اختیارتان
قرارمی دهیم.

Accessible formats
This publication is available to download from
our website at humanrightscommission.vic.gov.
au/resources in PDF and RTF. Please contact the
Commission if you require other accessible formats.

!We welcome your feedback
?Need more information
Contact the Commission:
1300 292 153 or (03) 9032 3583
1300 891 858
1300 289 621
enquiries@veohrc.vic.gov.au
humanrightscommission.vic.gov.au

Enquiry Line
		Fax
		TTY
		Email
Website

Were these resources useful? Easy to use? Would you
like to see something else included? Please email us
at communications@veohrc.vic.gov.au.
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