 COVID-19وبا ےک دوران آپ ےک
حقوق
م�
م� امتیازی سلوک قانون ےک خالف ہ� جن ی
بعض معامالت ی
یہ شامل یہ�
— —کام
— —تعلیم
— —اشیاء اور خدمات یک فراہیم
— —رہائش
ٹ
رجس�ڈ کلب۔
——
وبا ےک دوران آپ ےک حقوق
 Covid-19وبا اور پابندیوں ےک دوران بیھ آپ کو امتیازی سلوک
گ
ن
گزار� کا حق حاصل ہ�۔
م� زند�
ےس پاک ماحول ی

وبا ےک دوران آپ یک ذمہ داریاں
ین
قوان� اور واجب
آپیک ذمہ داری ہ� کہ  COVID-19وبا ےک دوران
پابندیوں یک تعمیل کریں۔ صحت ےک یل� تازہ ترین ہدایات نیو ساؤتھ
ت
سک� یہ�۔
ویلز ہیلتھ یک ویب سائیٹ پر مل
آپ یک ذمہ داری یہ بیھ ہ� کہ آپ کیس یک نسل یک وجہ ےس اس
غ�منصفانہ سلوک نہ کریں اور نہ اس
ےک ساتھ امتیازی سلوک یا ی
ت
سمجھ� یہ� اےس  COVID-19ہ� اور نہ یہ کیس اور
وجہ ےس کہ آپ
قوان�ن
اییس خصوصیت یک وجہ ےس بیھ جےس نیو ساؤتھ ویلز ےک
ی
م� تحفظ دیا گیا ہ�۔
ی

آپ کا حق ہ� کہ آپ یک نسل ،حمل ،بیماری یا کیس یک نگہداشت
ن
ہو� یک وجہ ےس آپ ےک ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا
ےک یل� ذمہ دار
ئ
قوان� ےک تحت دورسی ئ
ین
ک� خصوصیات
جا�۔ نیو ساؤتھ ویلز ےک
کو بیھ تحفظ حاصل � ن
یع� ان خصوصیات یک بنا پر امتیازی
ہ
سلوک ممنوع ہ�۔
ن
مثال�
غ� قانو� امتیازی سلوک یک
ی
ی
ن
م� کیس کو
آپ کو  COVID-19ہو� یک وجہ ےس یا آپ ےک خاندان ی
ئ
ن
ہو� یک وجہ ےس آپ یک مالزمت ختم کر دی جا�۔
COVID-19
ن
ٹ
آپ کا آجر  COVID-19یک وجہ ےس ن
پیما�
چھو�
اپ� کاروبار کو
ن
ئ
م� تبدیلیاں ہو� ےک ساتھ آپ
پر ال رہا ہ� اور آپیک جا� کار ی
ےک ساتیھ کارکنوں یک نسبت آپ ےس مختلف برتاؤ کیا جا رہا ہ�
کیونکہ آپ حاملہ یہ� یا کیس یک نگہداشت ےک یل� ذمہ دار یہ�۔
آپ کا کرایہ نامہ اس ل� ختم کر دیا گیا � کہ آپ ٹ
ڈاک� ،نرس
ی
ہ
یا صحت ےک کارکن یہ� اور آپےک مالک مکان کو فکر ہ� کہ آپ
ئ
جا� گا اور آپ مکان کو وائرس ےس
کو  COVID-19انفیکشن ہو
گ
آلودہ کر دیں �۔
ئ
ن
جا�۔
بدزبا� یک
آپ یک نسل یک وجہ ےس آپ ےک ساتھ کھےل عام
م� آپ یک رنگت ،قوم ،نسب ،نسیل پس منظر اور/یانسیل و
نسل ی
مذہ� پس منظر بیھ شامل ہ�۔
ب
م� رسوس ن
دی� ےس انکار
آپیک نسل یک وجہ ےس آپ کو کیس دکان ی
ئ
جا�۔
کر دیا
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سواالت
فون (02) 9268 5544
نم� 1800 670 812
ٹول فری ب
adbcontact@justice.nsw.gov.au
شکایات
complaintsadb@justice.nsw.gov.au
ن
تحریری اور زبا� ترجےم یک رسوس
13 14 50
ویب سائیٹ
antidiscrimination.justice.nsw.gov.au
Parramatta
Level 7, 10 Valentine Avenue
Parramatta NSW 2150
PO Box W213, Parramatta
Westfield NSW 2150
فون (02) 9268 5555
فیکس (02) 9268 5500
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ہم سواالت اور شکایات کا
حل ن
کر� ،امتیازی سلوک
اور اس ےک اثرات ےک بارے
ن
پھیال� اور تبدییل
م� شعور
ی
ن
ن
اٹھا� ےک
ال� ےک یل� قدم
م�
ذریےع نیو ساؤتھ ویلز ی
امتیازی سلوک ےک خاتےم یک
جدوجہد ت
کر� یہ�۔
ہم امتیازی سلوک ےک
خالف ایکٹ (Anti-
)Discrimination Act
 1977کا انتظام ت
کر� یہ�۔
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