حقوق شما در دوران پاندیم
کووید – ۱۹
تبعیض در مواردی خاص برخالف قانون است ٬از جمله:

مسئولیتهای شما در دوران پاندیم

— —کار
— —تحصیل
—— ی ن
تام� کاال و خدمات
— —محل اقامت
— —باشگاههای به ثبت رسیده.

ین
محدودیتها� هستید که در
قوان� و
شما مسئول رعایت کردن
ی
ت
دوران پاندیم کووید –  ۱۹در جریان هستند .آخرین نصایح بهداش�
را یم توانید در وبسایت اداره بهداشت نیوساوت ویلز پیدا کنید.

حقوق شما در دوران پاندیم
ت
ح� در دوران پاندیم کووید –  ۱۹و وجود محدودیتها ٬شما حق
گ
دارید در محییط فارغ از تبعیض زند� کنید.
شما حق دارید که به خاطر نژاد ٬باردار بودن ٬بیماریتان و یا
نگ�ید .تحت
مسئولیتتان به عنوان یک رسپرست مورد تبعیض قرار ی
قانون نیوساوت ویلز ٬موارد مشخص دیگری ی ز
ن� که حفاظت شده
اند ٬موجود یم باشند.
ن
غ�قانو�
ها� از تبعیضهای ی
نمونه ی
تن
خاتمه ت ن
داش� کووید –  ۱۹و یا ییک از
یاف� استخدام شما به خاطر
اعضای خانواده شما کووید –  ۱۹دارد.
کارفرمای شما ٬حرفه خود را به دلیل کووید –  ۱۹کوچک یم
تغی� تا� که در محل کار اتفاق افتاده است ٬با شما
کند ٬و به دلیل ی
گ
در مقایسه با همکارانتان ٬به دلیل حامل� یا مسئولیتتان به عنوان
رسپرست طور دیگری رفتار یم شود.
قرارداد اجاره شما به دلیل اینکه شما ت
دک� ٬پرستار یا کارمند
ت
بهداش� هستید ٬خاتمه یافته است و صاحبخانه نگران
مراقبتهای
است شما مبتال به کووید –  ۱۹هستید و ملک را آلوده یم کنید.
در معرض عموم به خاطر نژادتان مورد بدرفتاری قرار یم
گ�ید .نژاد شامل رنگ ٬ملیت ٬تبار ٬پیشینه قویم و/یا قویم-
ی
مذه� یم باشد.
ب
به خاطر نژادتان به شما در فروشگاه خدمات ارائه نیم شود.
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ین
همچن� مسئولید که نسبت به کیس تبعیض قائل نشده و با
شما
آنها به خاطر نژادشان ناعادالنه برخورد نکنید ٬زیرا فکر یم کنید که
ین
قوان� نیوساوت ویلز
آنها کووید –  ۱۹دارند یا به هردلییل که طبق
تحت حمایت قرار دارند.

رسیدگیها
تلفن ۰۲ ۹۲۶۸ ۵۵۴۴
تلفن رایگان ۱۸۰۰ ۶۷۰ ۸۱۲
adbcontact@justice.nsw.gov.au
شکایات
complaintsadb@justice.nsw.gov.au
کت�
خدمات ترجمه شفایه و ب
13 14 50
وبسایت
antidiscrimination.justice.nsw.gov.au
Parramatta
Level 7, 10 Valentine Avenue
Parramatta NSW 2150
PO Box W213, Parramatta
Westfield NSW 2150
تلفن (02) 9268 5555
فکس (02) 9268 5500
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ما تالش یم کنیم که با
برطرف کردن شکایات
گ
و رسید� به درخواستها
تبعیض را در نیوساوت
ویلز از ی ن
ب� بب�یم و در مورد
تاث�اتش آگایه
تبعیض و ی
ن
تغی�
رسا� کرده و با عمل ی
ایجاد نماییم.
ما قانون ضد تبعیض سال
 ۱۹۷۷را به اجرا یم گذاریم.
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