Hak-hak Anda selama
pandemi COVID-19
Diskriminasi di beberapa bidang adalah melawan
hukum, antara lain:
—— pekerjaan
—— pendidikan
—— penyediaan barang dan jasa
—— penginapan
—— klub terdaftar.
Hak-hak Anda selama pandemi
Selama pandemi dan pembatasan COVID-19
sekalipun, Anda berhak tinggal di lingkungan
yang bebas dari diskriminasi.
Anda memiliki hak tidak didiskriminasikan karena
ras Anda, kehamilan Anda, sakit Anda, atau
tanggung jawab Anda sebagai seorang perawat.
Ada sejumlah karakteristik terlindung lain yang
diatur perundang-undangan NSW.
Contoh-contoh diskriminasi yang tidak sah
Hubungan kerja Anda diputus karena Anda
atau seseorang di dalam keluarga Anda
mengidap COVID-19.
Majikan Anda memperkecil bisnisnya karena
COVID-19, dan dengan perubahan sedang dibuat
di tempat kerja Anda, Anda diperlakukan secara
berbeda dengan rekan-rekan kerja Anda, karena
kehamilan Anda, atau tanggung jawab Anda
sebagai seorang perawat.
Perjanjian sewa hunian Anda diakhiri karena
Anda seorang dokter, juru rawat, atau pekerja
kesehatan dan pemilik bangunan cemas
bahwa Anda akan terinfeksi COVID-19 dan
mencemari bangunan.
Anda dianiaya di depan umum karena ras Anda.
Ras mencakup warna kulit, kebangsaan, keturunan,
etnis, dan/atau latar belakang etnis-agama.
Anda ditolak dari dilayani di toko karena ras Anda.
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Tanggung jawab Anda selama pandemi
Anda memikul tanggung jawab untuk mematuhi
undang-undang dan pembatasan yang berlaku
selama pandemi COVID-19. Nasihat kesehatan
terbaru dapat ditemukan di situs web Dinas
Kesehatan NSW.
Anda juga mengemban tanggung jawab untuk
tidak mendiskriminasikan siapa saja atau
memperlakukan orang dengan tidak adil karena
rasnya, karena Anda merasa dia mengidap
COVID-19, atau karena karakteristik lain yang
dilindungi oleh perundang-undangan NSW.

Pertanyaan
Telepon (02) 9268 5544
Nomor bebas pulsa 1800 670 812
adbcontact@justice.nsw.gov.au
Aduan
complaintsadb@justice.nsw.gov.au
Jasa Penerjemahan Tertulis dan Lisan
13 14 50
Situs Web
antidiscrimination.justice.nsw.gov.au
Parramatta
Level 7, 10 Valentine Avenue Parramatta
NSW 2150
PO Box W213, Parramatta
Westfield NSW 2150
Telepon (02) 9268 5555
Faks (02) 9268 5500

Kami berusaha keras
menghilangkan diskriminasi
di New South Wales
dengan menyelesaikan
pertanyaan dan aduan,
meningkatkan kesadaran
tentang diskriminasi
dan dampaknya, dan
mengambil tindakan untuk
mendorong perubahan.
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Kami mengurus UndangUndang Anti-Diskriminasi
Tahun 1977.
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