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 المحتويات

 2 هذت هاودألة اعومجل موح

 3 ىولشكاا

 4 ىشكو يملتقد لتخطيطا

 5 سةرللمد ىوشكا

 8 ةقاعإلب ابسز بييمتلا

 11 قةعاإلا بسبب لتمييزا صبخصو ىشكو يمتقد كيفية

 14 كاشكو يمتقد بعد ثيحد اذما

 من ءكجز ليةاسترألا مةلحكوبا عيةجتماالاتمالخداةرازو قبل من تمالمعلواههذ يلتمو يتم

 .(ILC) تارلقداءبناو بطاولراوتمالمعلوا مجنابر

 CIDـب لمجلسافعرُيو.ةءالقرا سهلة ثيقةلواههذ هنيةلذا قةعاإلبا يلمعنا لمجلسا جعل
 .لمستندااهذ في رصو يأماستخدا يدتر كنت اذإ CID لتسأ نأ عليك يتعين .رختصالال

business@cid ىلع CID هنيةلذا قةعاإلبايلمعنا لمجلسا مع صلالتوا يمكنك au.org.. 

mailto:business%40cid.org.au?subject=
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 حول مجموعة األدوات هذه

 يلارتسألز اكرملن اة مذوخأه مذت هاودألة اعومجم

Australian قةعاإلاننولقا Centre for Disability 

.Law 

 يتلء اايشألن اا ع راكفأ تاودألا  عةجموم  تمنحك

. تفعلها  وأ  فهاتعر  نأ  يجب
ً

  ينلذا  بللطال  مخصصة  ههذ  تاودألا  عةمجمو

. زليث وواو سيي نة فيداعلس ارادملىل ان إوبهذي

 ـا لضيي أه

 وي أنفلم ايلعتلىل ان إوبهذن ييذلص ااخشألا •

 للتعلم ىخرأ كنماأوأتمعالجااوأ TAFE يلتكميلا

 يةعالرا مومقدوتئاللعاا •

  كيفية  تعلم  عىل  ههذ  تاودألا  عةمجمو  كعدستسا

  يلذا  عملدا  عىل  لللحصو  ستكرمد  ىلإ ثلتحدا

. للتعلم جهتحتا

. هذت هاودألة اعومجي مء فازجأ6   كهنا
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 الشكاوى

 . ىشكو  يمتقد  كيفية  عن  ءلجزا اهذ  ثيتحد

ً  اسعيد  لست  نكبأً  شخصا  تخبر  ماعند  يه  ىكولشا

.ا ء ميء شازإ

  ما  عىل  رموألا  تسير  ال  ماعند  ىشكو  يمتقد  يمكنك

. ستكرمد  بينو  بينك  ماير

. ىشكو  يمتقد  عليك  يجب  ىمت  كسنخبر

. ىشكو  يملتقد  به  ملقياا  عليك  يجب  بما  كسنخبر

  يلتا ىوللشكا  لمختلفةا عانوألا  عن  ثسنتحد

 . يمهاتقد  يمكنك
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 التخطيط لتقديم شكوى

  عىل  ظلحفاا  كيفية  في  فكر  ،ىشكو  يمتقد  قبل

 . لكذ  بعد  سةرلمدا  مع  قتكاصد

. ةليوة طرتفة لسردملن ام معىل دة إجاحت بنأ

. بينكم  فيما  دو  قةعال  عىل  ظلحفاا  يتم  نأ  لمهما  من

 . لمشكلةا ههذ  لحيا  سةرلمدا  تفعله  نأ  يدتر  فيما  فكر

  ضحةاو  يقةبطر  سةرلمدا  خبرأ

  طلبتها  يلتا ءشياألا  عن •

 سةرلمدا  بها  تقم  لم  يلتا ءشياألا • 
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 الشكاوى للمدرسة

  ماعند  عهاتباا  عليك  يجب  يلتا تالخطوا يه ههذ

. ةسردملي اا فء مين شع ضار رين غوكت ٍ

1  الخطوة

1  الخطوة

 سردملىل اث إدحت 1. 

 ديربلر ابو عع أامتجي اا فذن هوكن ين أكمي

. ينولكترإلا

 ةسردملر ايدو مة أذتاسألس ايئىل رث إدحت 2. 

 اذك إلل ذعفن تب أجي

ً سرلمدا لهقا عما ضياار تكن لم •

 لمشكلةا لحل شيئا يفعل لم سرلمدا •

 ئيسروأسةرلمدايرمد ىلإ تكتب نأ فضلألا من

 .ةتذساألا
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الشكوى 

الرسمية

3  الخطوة

 البريد اإللكتروني

3  الخطوة

3  الخطوة

 يدلبرا عبر وألةسار جببمو عجتماا طلب يمكنك

 .ينولكترإلا

 سةرلمدانبشأ سميةرىشكو يمتقد 3.

 صشخاألا تخبر نتفأ ،سميةرىشكو متقد ماعند

 . كللمشاا عن سةرلمدا في لينولمسؤا

 سرادملن اة عماعلس ارادملي اف فلتخر يمألا اذه

 .سرالمدا من هاغير وأ صةلخاا

 سةرلمدا عن لينولمسؤا عىل يطلق

 ةراإد •

 شيةبرأ •

 مجلس •

 عدتسا لم اذإ سميةر ىشكو يمتقد عليك يجب

 .لمشكلةا حل في 2 و 1 نتالخطوا

 ىمستو عىلأ ىلإ ىشكو يمتقد كيفية فةلمعر

 سةرلمدبا صلخااينولكترإلا قعلموا عىل طلعا •

 سةرلمدا مكتب لسأا •
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 بها  ملقياا  عليك  ءشياأ كهنا

. لمشكلةا  يه  ما  كتبا

 .فيها للنظر ليهاإنجويحتا يلتاتمالمعلوا كل مقد

 .لمشكلةا لحل قتلوا منحهما

 .دي رع أمسم تا لذى إرخة أرم مهلأسا

 .كتسردىل مث إدحتلد اع رمسن تد أعب

 .به ملقياا عليهم يتعين ما لحو معهم ثتحد
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 التمييز بسبب اإلعاقة

 ،تالخطوا بجميع مكقيا بعد لمشكلةا حل يتم لم اذإ

 .قةعاإلا بسبب لتمييزا نبشأ ىشكو يمتقد يمكنك

 معك مللتعاا يتم ماعند هو قةعاإلا ببسب لتمييزا

 .قةعاإ من ينتعا نكأللدعاغير بشكل

 يلتكميلاو يلفنا لتعليما هدمعاو سراللمد سمحُي ال

 مختلفة يقةبطر صشخاألا ملةبمعا لتعليما يممقدو

 .قةعاإ من ننويعا نهمأل

 .ننوللقا لفمخا اهذ

 ضد لتمييزا نينابقو ةمغطا تقاعاإلاعانوأ معظم

 .قةعاإلا

ً  ،كتقاعى إعرن يوناقلن ااا كذا إممادكأتن مكم تا لذإ

 ةرايى زجري

www.disabilitylaw.org.au 

 قةعاإلا بسبب لتمييزا من نعانو كهنا

 شرلمباا لتمييزا •

 شرلمباا غير لتمييزا •

http://www.disabilitylaw.org.au
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 التمييز المباشر

 مثل ملتكمعا تتم ال ماعند هو شرلمباا لتمييزا

 .ةقاعن إي مناعص ال يخش

 امدنل عثك ملن ذوكد يق

 كنة ألسردملة ايحرسي من فوكن تك أنكمال ي

 .كمتحر يسكر متستخد

 نكلا وهرابخإء وايشألم اهفة لراشة إغىل لة إجاحت بنأ

 .عدتسا ال سةرلمدا

 التمييز غير المباشر

 سةرلمدامتستخد ماعند هو شرلمباا غير لتمييزا

 عدالقواعتباا يمكنك ال لكنو للجميع عدالقوا نفس

 .قتكعاإ بسبب
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 نل معجك تتقاعت إنان كل إاحلو اا هذن هوكد يق
ًً  .عليك صعبا امرأسلجلوا

ً  .اكثير كتتحر نكأل قزمأ في تضعك سةرلمدا لكن

 يستطيع ال يلذا لشخصا يضطر ماعند ثيحد قد

 .رخص آخي شل أثر مابتخالس افة نبات ىل كة إيؤرلا

 لدعا غير بشكل لبلطاا سةرلمدا ملتعا الأ يجب

 .قتهعاإ بسبب

ً  طلبت يلتاتالتغييرا ينوبتد ئماادمتقو نأ لمهما من

 .ئهااجرإسةرلمدا من

 ىمت تعلم نتفأ ،ىشكو يمتقد ىلإ جةبحا كنت اذإ

 .جبهابمو طلبت ماو بها متتقد
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 قةعاإلا بسبب لتمييزا صبخصو ىشكو يمتقد كيفية

 يمتقد يمكنك حيث يلزوثوسا نيو في ننامكا جديو

 .قةعاإلا بسبب لتمييزانبشأ ىشكو

الشكوى

 .ىشكو يملتقد فعلدا عليك يتعين ال

 .كاشكو بةكتا عليك يجب

 في لتمييزا فحةمكا منظمة ىلإ ىشكو يمتقد يمكنك

 .زليث وواو سين
ADNSW 

ADNSW رختصالال. 
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ويلز ساوث  نيو
حكومية  مدرسة

 ىدحىل إت إبها ذذال إم إهيلى إوكم شيدقك تنكمال ي

 .زليث وواو سية نيالس ورادم

 ميةكوحلا سرادلما يلزوثوسا نيو مةحكو يرتد

 .يلزوثوسا نيو يةاللو ةعبلتاا

 من قصير قتو بعد كاشكو يمتقد عليك يجب

 .لتمييزا ثوحد

 .دحام وان عر مثكر ألاظتنالك انكمال ي

 ىلإ نتقلاتمالمعلوا من يدلمز

www.antidiscrimination.nsw.gov.au 

 قحقو ضيةمفو ىلإ ىشكو يمتقد يمكنك

 .ليةاسترألاننساإلا

http://www.antidiscrimination.nsw.gov.au
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 ميدقتس لرادملن اع موي نىل أب إاهذلك انكمي

 .لهم ىشكو

 .ةينيو دة أصاو خة أيموكة حسرده مذن هوكد تق

اشهر 6 

 من قصير قتو بعد كاشكو يمتقد عليك يجب

 .لتمييزا ثوحد

 .شهرأ 6 من كثرأل رنتظاالا يمكنك ال

 ىلإ نتقلاتمالمعلوا من يدلمز

www.humanrights.gov.au/complaints 

 .ةءالقرا سهل ليس ينولكترإلا قعلموااهذ

 يمعن شخص من ةعدلمساا تطلب نأ يمكنك

 .عملدا يمبتقد

http://www.humanrights.gov.au/complaints
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 ماذا يحدث بعد تقديم شكواك

 .سةرلمدا ىلإكاشكو نسلوسير

 ينولكترإلا يدلبرا
ً  .ادرسةرلمدا سلستر

 .لجميعا مع عجتماا لعق نيخططو فسو

ً  .ثحد عما جميعا نثوتتحد عجتماالا في

ً  .لمشكلةا لحل قطر ديجاإ معا نلووستحا
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 .لجميعا سعدُت يقةبطر لمشكلةا لحل يقةطر تجد قد

 فقط لكنو متهابر لمشكلةا حل من تتمكن ال قد

 .منها ءاجزأ

المعذرة

 .ثدا حما عورذتعن يط أقم فهنب مغرد تق

 .ضيوعىل تل عوصحلي اب فغرد تق

 يضلتعو للماا عىل تحصل ماعند هو يضوعلتا

 .سةرلمدا فعلته ءيسءيش

 فةلمعر ممحا ىلإثلتحدا لمفيدا من نيكو قد

 .قكحقو

 .اهذ فعل عليك جبيتو ال
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 .كدبمفر عجتماالا ىلإبهالذا عليك جبيتو ال

 وة أياعرلم ادقو مة ألئاعلد اارفد أحر أاضحك إنكمي

 .معك ٍممحا

 إذا لم تتمكن من حل المشكلة

 من تتمكن لم اذإ بها ملقياا يمكنك ةكثير ءشياأ ثمة

 عجتماالا في لمشكلةا حل

 .صعبة ءشياألاههذ نتكو نأ يمكن

 6. ءزجلي ال فاصتالت ااهض جعىل بث إدحت

 .لةولمحاا في راستمرالا عليك نكا اذإكرخباإ يمكنهم
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 .لمحكمةا ىلإبهالذايسيعن

 نهإ لمحكمةا لتقا اذإللماا من لكثيرااهذ يكلفك قد
ً  .اتمييز ليس

 فعد فيمكنهم ،حق عىل نكأ لمحكمةا لتقا اذإ

 لكي سةرلمدا

 رتعتذ •

 لمشكلةا حل •

 يضتعو منحك •
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