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ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ (2010) ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਇਸ ਸਮ� 

ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਿਲੰਗਤਾ, ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀ, ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਿਥਤੀ, ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ 

ਿਲੰਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ� � ਗੁਣ� ਨੰੂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਿਵੱਚ ਿਨ�ਜੀ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਭੇਦਭਾਵ 

ਭੇਦਭਾਵ ਉਦ� ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਨ�ਜੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਰਕ ੇਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। 

ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਾਨੰੂਨ 2010, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ 

ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ, ਸਕੂਲ ਜ� ਦੁਕਾਨ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਸੰਤੁਿਲਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ, ਕੁਝ ਛੋਟ� ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਨਹ� ਹੈ। 

ਧਾਰਿਮਕ ਛੋਟ� 

ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਾਨੰੂਨ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਿਨ�ਜੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਕਰਕ ੇਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ 

ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ 

ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਤ� ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਇਨ� � ਆਧਾਰ� 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਧਾਰਿਮਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ� ਕੇਵਲ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਧਰਮ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ�, ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਜ� 

ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜ� ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਨੰੂ ਠ� ਸ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਧਾਰਿਮਕ ਸਕੂਲ ਿਕਸੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਕ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਤ� ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਿਲੰਗੀ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਜ� 

ਤਲਾਕ ਲੈ ਲ�ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਨੰੂ ਠ� ਸ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਧਾਰਿਮਕ 

ਸੰਸਥਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟ��ਸਜ�ਡਰ ਹੈ ਜੇ 

ਭੇਦਭਾਵ ਉਨ� � ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।  

ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨ�ਜੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਛੋਟ ਬਹੁਤ 

ਸੀਮਤ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭੇਦਭਾਵ ਕੰਮ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ �ਥੇ 

ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ,ੇ ਿਜੱਥੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਕੰਮ ਦੀ ਮੂਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਜ� ਫੰਡ 

ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 

ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਾਨੰੂਨ 2010 ਧਾਰਿਮਕ ਛੋਟ ਸੁਧਾਰ 

https://www.humanrights.vic.gov.au/for-individuals/discrimination/
https://www.humanrights.vic.gov.au/legal-and-policy/victorias-human-rights-laws/equal-opportunity-act/
https://www.humanrights.vic.gov.au/for-organisations/exceptions/
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ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਸਰਫ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਹੋਰ ਿਨ�ਜੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� 'ਤੇ ਨਹ�)। 

ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਕੱਜ ੇਜ�ਦੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ। 

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। 

ਕੀ ਨਹ� ਬਦਲੇਗਾ 

ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਨਹ� ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ: 

• ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਧਾਰਿਮਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜ� ਧਾਰਿਮਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ 

• ਪਾਦਰੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜ� ਧਾਰਿਮਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਵਜ� ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਜ� 

ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ 

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਾਰਿਮਕ ਪਾਲਣਾ ਜ� ਅਿਭਆਸ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਕਾਰਜ� ਨੰੂ ਕਰਨ, ਜ� ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਜ� 

ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ� ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਿਲੰਕ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

justice.vic.gov.au/equal-opportunity-act-religious-exceptions  

ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

 

1. ਕੀ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਨੰੂਨ� ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸਕੂਲ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਉਹਨ� ਦੇ 
ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹ� ਕਰਦੇ? 

ਨਹ�। ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਨੰੂਨ ਧਾਰਿਮਕ ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਰਗੇ 

ਹੀ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹੀ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਉਹਨ� ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦਾ ਇਕ ਮੂਲ (ਯਾਨੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜ� ਜ਼ਰੂਰੀ) 

ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 

 

2. ਕੀ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਨੰੂਨ� ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹ� ਿਸਖਾ ਸਕਣਗ?ੇ 

ਨਹ�। ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਨੰੂਨ ਿਕਸੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਆਪਣ ੇਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਧਾਰਿਮਕ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਨਹ� ਕਰਨਗੇ ਜੋ 

ਉਹਨ� ਦੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਿਸਖਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

http://justice.vic.gov.au/equal-opportunity-act-religious-exceptions
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3. ਕੀ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਨੰੂਨ� ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ੋਇਕ ਰਾਜ ਹੈ? 

ਨਹ�। ਤਸਮਾਨੀਆ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਕਾਨੰੂਨ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਤ� ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 

 

4. ਕੀ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਨੰੂਨ� ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਕ ਿਕਸ ਨੰੂ ਪਾਦਰੀ ਜ� 
ਇਮਾਮ ਬਣਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ? 

ਨਹ�। ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਕੋਲ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਅਿਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸ ਨੰੂ 

ਭੂਿਮਕਾਵ� ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕ ਅਿਭਆਸ ਜ� ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪਾਦਰੀ ਜ� ਇਮਾਮ ਹੋਣਾ। 

ਇਨ� � ਕਾਨੰੂਨ� ਨੰੂ ਨਹ� ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 

5. ਕੀ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਨੰੂਨ� ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਹੋਰ ਧਰਮ� ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? 

ਨਹ�। ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਕੋਲ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਅਿਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਿਮਕ ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਸਬੰਿਧਤ ਧਰਮ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ� � ਕਾਨੰੂਨ� ਨੰੂ ਨਹ� ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 

6. ਕੀ ਕੋਈ ਧਾਰਿਮਕ ਸਕੂਲ ਿਕਸੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ �ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ�ਿਕ 
ਅਿਧਆਪਕ ਸਮਿਲੰਗੀ ਹੈ ਜ� ਅਣਿਵਆਿਹਆ ਮਾਪਾ ਹੈ? 

ਨਹ�। ਧਾਰਿਮਕ ਸਕੂਲ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਜ� ਿਵਆਹੁਤਾ ਰੁਤਬੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕਰ 

ਸਕਣਗ।ੇ  

 

7. ਕੀ ਿਕਸੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸਕਲੂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ �ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਭ�ਵ� ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
ਸਕੂਲ ਨਾਲ� ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ?  

ਨਹ�। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਭੂਿਮਕਾ ਦਾ ਇਕ ਮੂਲ (ਯਾਨੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜ� ਜ਼ਰੂਰੀ) ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਿਕਸ ੇਨੰੂ 

ਨੌਕਰੀ �ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ� ਵੱਖਰੇ ਹਨ। 

 

8. ਕੀ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਨੰੂਨ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ� ਨੰੂ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ, 
ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ �ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦ� ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? 

ਨਹ�। ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਿਹਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਕਸ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ �ਤੇ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਮੁਕਤਾ ਜ� ਿਲੰਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਿਧਤ ਗੁਣ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ੇਤਰ��, 

ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਕਸ ਨੰੂ 

ਨੌਕਰੀ �ਤੇ ਰੱਖਦ ੇਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਿਧਤ ਗੁਣ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹ�। 

 

9. ਕੀ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਨੰੂਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? 



 

ਸਫਾ 4 ਕੁੱ ਲ 4  

 

ਨਹ�। ਸੋਧ� ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਿਲਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤ� ਜੋ ਦੋਵ� ਨੰੂ 

ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਅਨੰਦ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ  

 

10. ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੱਜ� ਲਈ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਿਚਤਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵ� ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨਗੀਆਂ? 

ਨਹ�। ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਹਰ ਤਰ�� ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਕ 

ਸਬੂਤ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ�ੇਲੀਆ 

ਭਰ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ� ਅਧੀਨ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਨੰੂਨ� ਅਧੀਨ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। 
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