க�ோவிட்-19 த�ொற்றுந�ோயின்போது
உங்கள் உரிமைகள்
க�ோவிட்-19 த�ொற்றுந�ோயின்போது

உங்கள் உரிமைகள்

த�ொற்றுந�ோயின்போது உங்கள் ப�ொறுப்புகள்

—— வேலையிடம்

க�ோவிட்-19 த�ொற்றுந�ோயின்போது நடைமுறையில்

—— கல்வித்துறை

உள்ள சட்டங்களையும் கட்டுப்பாடுகளையும்

—— ப�ொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வழங்குதல்

பின்பற்றும் ப�ொறுப்பு உங்களுக்குள்ளது. சமீ பத்திய

—— குடியிருப்பு

சுகாதார ஆல�ோசனையை NSW சுகாதார

—— பதிவு செய்யப்பட்ட கிளப்புகள்.

இணையதளத்தில் காணலாம்.

த�ொற்றுந�ோயின் ப�ோது உங்கள் உரிமைகள்

பிறரது இனத்தினால�ோ, அவர்களுக்கு க�ோவிட்-19
இருக்கிறது என நீங்கள் நினைப்பதால�ோ அல்லது NSW

க�ோவிட்-19 த�ொற்றுந�ோய் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளின்

சட்டத்தினால் பாதுகாக்கப்படும் வேறு கூறுகளால�ோ

ப�ோது கூட, பாகுபாடு இல்லாத சூழலில் வாழ்வதற்கான

யாருக்கெதிராகவும் நீங்கள் பாகுபாடாக இருக்கக்கூடாது

உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது.

அல்லது அவர்களை நியாயமற்ற முறையில்
நடத்தக்கூடாது என்ற ப�ொறுப்பும் உங்களுக்கு உள்ளது.

உங்கள் இனம், உங்கள் கர்ப்பம், உங்கள் ந�ோய் அல்லது
ஒரு பராமரிப்பாளர் என்ற அடிப்படையிலான உங்கள்
ப�ொறுப்புகளை காரணமாகக் க�ொண்டு பாகுபாடு
காட்டப்படாமல் இருக்க உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது.
NSW பாகுபாடு-எதிர்ப்பு சட்டத்தின்கீ ழ் பாதுகாக்கப்பட்ட
வேறு பல பண்புகள் உள்ளன.
சட்டவிர�ோத பாகுபாட்டின் உதாரணங்கள்
உங்களுக்கு க�ோவிட்-19 இருப்பதால் அல்லது உங்கள்
குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு க�ோவிட்-19 இருப்பதால் நீங்கள்
வேலையிலிருந்து நீக்கப்படுதல்
க�ோவிட்-19 காரணமாக உங்கள் முதலாளி தங்கள்
வியாபாரத்தை குறைத்துக்கொள்ளுதல், மேலும் உங்கள்
வேலையிடத்தில் ஏற்படுத்தப்படும் மாற்றங்களினால்
உங்கள் சக ஊழியர்களைக் காட்டிலும், உங்கள் கர்ப்பம்
அல்லது பராமரிப்பாளர் என்ற முறையிலான உங்கள்
ப�ொறுப்புகள் காரணமாக நீங்கள் வித்தியாசமாக
நடத்தப்படுகிறீர்கள்.
நீங்கள் ஒரு மருத்துவர், செவிலியர் அல்லது சுகாதார
ஊழியராக இருப்பதால் உங்களுக்கு க�ோவிட்-19
பீடித்து ச�ொத்துகளை மாசுபடுத்தும் என உங்கள் வட்டு
ீ
உரிமையாளர் கவலை க�ொண்டு உங்களது வாடகை
ஒப்பந்தத்தை நிறுத்திவிடுதல்.
உங்கள் இனம் காரணமாக நீங்கள் ப�ொது இடத்தில்
துஷ்பிரய�ோகம் செய்யப்படுகிறீர்கள். இனம் என்பது
த�ோலின் நிறம், தேசியம், வம்சாவளி, இன மற்றும்/
அல்லது இன-மத பின்னணியை உள்ளடக்கியுள்ளது.
உங்கள் இனம் காரணமாக

ஒரு கடையில் உங்களுக்கு

சேவை மறுக்கப்படுகிறது.
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விசாரணைகள்
மற்றும் புகார்களைத்
தீர்ப்பதன் மூலமும்,
பாகுபாடு மற்றும்
விசாரணைகள்
த�ொலைபேசி (02) 9268 5544
ட�ோல் இலவச எண் 1800 670 812
adbcontact@justice.nsw.gov.au
புகார்கள்
complaintsadb@justice.nsw.gov.au
த�ொலைபேசி துபாசி சேவை
13 14 50
இணையதளம்
antidiscrimination.justice.nsw.gov.au
Parramatta
Level 7, 10 Valentine Avenue
Parramatta NSW 2150
PO Box W213, Parramatta
Westfield NSW 2150
த�ொலைபேசி (02) 9268 5555
த�ொலைநகல் (02) 9268 5500

அதன் பாதிப்புகளைக்
குறித்த விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்துவதன் மூலமும்,
மாற்றத்தை பாதிக்கும்
நடவடிக்கை எடுப்பதன்
மூலமும் பாகுபாட்டை
அகற்றுவதற்கு நியூ சவுத்
வேல்ஸில் நாங்கள்
முயற்சி செய்கிற�ோம்.
நாங்கள் பாகுபாடுதடுப்புச் சட்டம் 1977 ஐ
நிர்வகிக்கிற�ோம்.
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