English
Know your rights
The ACT Human Rights Commission promotes the human rights
and welfare of all people in the ACT. Contact us if:
•
•
•
•
•
•

you want to complain about being treated unfairly because
of your race, disability, sex, age or gender identity.
you want to complain about a health service, disability
service, services for older people or services for children
and young people.
you are concerned about a child, young person or an adult
who is in a vulnerable situation.
you or someone you care about needs help to get the
support or services that should be provided.
you or someone you care about has been the victim of a
crime in the ACT. We can provide victims with support and
in some circumstances, financial assistance.
you want to know more about how your human rights are
protected in the ACT.

https://hrc.act.gov.au/
(02) 6205 2222

Urdu
اپنے حقوق جانیں
ACT Human Rights Commission
 میں تمام افراد کے انسانی حقوق اور فالح و بہبود کو فروغ دیتا ہے۔ ہم سےACT
:رابطہ کریں اگر

 عمر یا صنفی شناخت کی وجہ سے غیر منصفانہ سلوک کی، جنس، معذوری،• آپ اپنی نسل
شکایت کرنا چاہتے ہیں۔
 بوڑھے لوگوں کیلئے خدمات یا بچوں اور، معذوری کی خدمت،• آپ کسی صحت کی خدمت
جوان لوگوں کیلئے خدمات کے بارے میں شکایت کرنا چاہتے ہیں۔
 جوان فرد یا کسی بالغ شخص کے بارے میں تشویش الحق ہے جو ایک،• آپ کو کسی بچے
غیر محفوظ صورتحال میں ہے۔
• آپ کو یا جس کی آپ پرواہ کرتے ہیں اس کو مدد یا خدمات حاصل کرنے میں معاونت کی
ضرورت ہے جو فراہم کی جانی چاہیئے۔
• آپ یا جس کی آپ پرواہ کرتے ہیں وہ
 مالی معاونت، میں کسی جرم کا نشانہ بنے ہیں۔ ہم متاثرین کو امداد اور کچھ حاالت میںACT
فراہم کرسکتے ہیں۔
 میں اپنے انسانی حقوق کے تحفظ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں۔ACT • آپ

