Quyền của quý vị trong bối
cảnh đại dịch COVID-19
Phân biệt đối xử là hành vi vi phạm pháp luật trong một
số lĩnh vực nhất định, bao gồm
—— việc làm
—— giáo dục
—— cung cấp hàng hóa và dịch vụ
—— chỗ ở
—— các câu lạc bộ có đăng ký.
Quyền của quý vị trong bối cảnh đại dịch
Ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cùng với các
lệnh hạn chế, quý vị vẫn có quyền sống trong một môi
trường không bị phân biệt đối xử.
Quý vị có quyền không bị phân biệt đối xử vì chủng tộc,
mang thai, bệnh tật hoặc trách nhiệm của quý vị với tư
cách là một người chăm sóc. Bên cạnh đó còn có một
số đặc điểm khác được bảo vệ theo luật của NSW.
Những ví dụ về hành vi phân biệt đối xử
bất hợp pháp
Quý vị bị cho nghỉ việc vì quý vị hoặc thành viên khác
trong gia đình quý vị mắc COVID-19
Chủ lao động của quý vị thu hẹp phạm vi hoạt động
kinh doanh của họ vì COVID-19 và với những thay đổi
được thực hiện tại nơi làm việc của quý vị, quý vị bị đối
xử khác so với các đồng nghiệp của mình vì quý vị mang
thai hoặc trách nhiệm của quý vị với tư cách là một
người chăm sóc.
Hợp đồng thuê nhà của quý vị bị chấm dứt vì quý vị là
bác sĩ, y tá hoặc nhân viên y tế và chủ nhà lo lắng rằng
quý vị sẽ bị nhiễm COVID-19 và gây ô nhiễm cho bất
động sản của họ.
Quý vị bị ngược đãi ở nơi công cộng vì chủng tộc của
mình. Chủng tộc bao gồm màu da, quốc tịch, nguồn
gốc, dân tộc và/hoặc lý lịch tôn giáo dân tộc.
Quý vị bị từ chối phục vụ tại một cửa hàng vì chủng
tộc của mình.
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Trách nhiệm của quý vị trong bối cảnh đại dịch
Quý vị có trách nhiệm tuân thủ các luật và lệnh hạn chế
được áp dụng trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Lời
khuyên về sức khỏe mới nhất có thể được tìm thấy trên
trang mạng của NSW Health.
Quý vị cũng có trách nhiệm không phân biệt đối xử
với bất kỳ ai hoặc đối xử không công bằng với họ vì
chủng tộc của họ, vì quý vị nghĩ rằng họ mắc COVID-19
hoặc vì bất kỳ đặc điểm nào khác được luật pháp của
NSW bảo vệ.
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Chúng tôi luôn cố gắng
để có thể xóa bỏ nạn
phân biệt đối xử ở New
South Wales bằng cách
giải quyết các thắc mắc
và khiếu nại, nâng cao
nhận thức về phân biệt
đối xử và tác động của
nó, đồng thời hành động
để tạo ra sự thay đổi.
Chúng tôi là cơ quan
thực thi Đạo Luật
Chống Phân Biệt Đối Xử
Năm 1977.
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