حقوقك أثناء جائحة
كوفيد19-
ف
ف
يز
التمي� مخالف للقانون ي� مجاالت معينة ،بما ي� ذلك

مسؤولياتك أثناء الجائحة

— —العمل
— —التعليم
توف�السلع والخدمات
—— ي
— —السكن
— —النوادي المسجلة.

ين
القوان� والقيود المفروضة أثناء
تقع عىل عاتقك مسؤولية اتباع
ش
تف� جائحة كوفيد .19-يمكن العثور عىل أحدث النصائح الصحية
ي
ف
ن
ت
و� لوزارة الصحة ي� نيو ساوث ويلز.
عىل الموقع اإللك� ي

حقوقك أثناء الجائحة
ت
ح� أثناء جائحة كوفيد 19-والقيود المفروضة بسببها يحق لك
ف
ز
التمي�.
العيش ي� بيئة خالية من
ي
ف
يز
للتمي� بسبب عرقك أو كونك حبىل
لديك الحق ي� عدم التعرض
أو مريض أو لديك مسؤوليات كمقدم رعاية .هناك عدد من السمات
ف
األخرى المحمية بموجب ش
الت�يعات ي� نيو ساوث ويلز.
يز
غ� ش
الم�وع
أمثلة عىل
التمي� ي
تم فصلك من العمل بسبب إصابتك بكوفيد 19-أو إصابة أحد
أفراد عائلتك به.
يقوم صاحب العمل بتقليص حجم أعماله بسبب كوفيد ،19-وتتم
التغي�ات الطارئة عىل مكان
معاملتك بشكل مختلف عن زمالئك أثناء
ي
عملك وذلك ألنك حامل أو لديك مسؤوليات كمقدم رعاية.
ف
تم إنهاء عقد اإليجار الخاص بك ألنك طبيب أو ممرضة أو عامل ي�
ش
ويخ� المالك من إصابتك بكوفيد 19-مما سيؤدي
الصح
المجال
ي
إىل تلوث الممتلكات.
ف
تتعرض لسوء المعاملة ي� األماكن العامة بسبب عرقك .يشمل العرق
اللون والجنسية والنسب والخلفية العرقية و/أو الدينية.
ف
تحرم من الخدمات ي� محل تجاري بسبب عرقك.
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ً
يز
التمي� ضد أي شخص أو معاملته بشكل
تتحمل أيضا مسؤولية عدم
غ� عادل بسبب عرقه ،أو ألنك تعتقد أنه مصاب بكوفيد 19-أو ألي
ي
ف
سمة أخرى محمية بموجب ش
الت�يعات ي� نيو ساوث ويلز.

لالستعالم:
الهاتف (02) 9268 5544
ن
المجا� 1800 670 812
الرقم
ي
adbcontact@justice.nsw.gov.au
الشكاوى
complaintsadb@justice.nsw.gov.au
خدمات ت
ال�جمة الخطية والفورية
13 14 50
الموقع
antidiscrimination.justice.nsw.gov.au
Parramatta
Level 7, 10 Valentine Avenue
Parramatta NSW 2150
PO Box W213, Parramatta
Westfield NSW 2150
الهاتف (02) 9268 5555
فاكس (02) 9268 5500
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نسىع جاهدين للقضاء عىل
ز ف
التمي� ي� نيو ساوث ويلز
ي
من خالل االستجابة عىل
االستفسارات والشكاوى،
يز
التمي�
الوع حول
ورفع
ي
وآثاره ،واتخاذ اإلجراءات
التغي�.
الرامية إىل حدوث
ي
نحن المسؤولون
عن تطبيق قانون مناهضة
يز
التمي� لعام .1977

02

