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 )lockdown( الكامل اإلقفالخالل حقوقك  
 

عاجل ومؤقت لحمایة صحة   تدبیرھذا والكامل.  لإلقفالحالیًا  ، تخضع بعض مباني اإلسكان العامCOVID-19لوقف انتشار 
 المجتمع األوسع.في و المقیمین في تلك المباني

 
ضروري.  أن التقیید   تثبت ة طبیة قویة حقوقك مؤقتًا إذا كان لدیھا أدلّ  فیكتوریاوالیة حكومة د  ، قد تقیّ عند وقوع حالة طارئة

لكن على الحكومة االستمرار في  بحریة لفترة محدودة،  والخروج الدخولتقیید حقك في  ، قد یتمّ الكامل اإلقفالخالل فترة 
 احترام حقوقك األخرى. 

 
 : ما یلي لك الحق في

 
 بكرامة واحترام تتّم معاملتكأن  •
 الذین في حالة إغالقعلى قدم المساواة مع اآلخرین   تتّم معاملتكأن  •
بعدھا،  ما ذلك رعایة ما قبل الوالدة و، بما في والقدرة على الوصول إلى خدمات اإلعاقة الرعایة الصحیة أن تتلقّى •

كانت  ، والعالج إذا األدویةحصول على خدمات المخدرات والكحول، والحصول على ، والورعایة الصحة العقلیة
   بھ)  (أي أنك مصاب إیجابیة COVID-19نتیجة فحص 

 العالج الطبي الذي تتلقاه تقریر  •
 معلوماتك الصحیة معھ ترید أن تشاركتحدید من  •
 الشخصیة) الوقایة(بما في ذلك معدات  والتطھیر الصحیة المواد الالزمة للصحة الشخصیة والنظافة أن تتلقّى •
 الخدمات األساسیة مثل الكھرباء والماء والتدفئة تتلقّىأن  •
 ا وكافیة وآمنة ومالئمة ثقافیً  أطعمة مغذیّةالحصول على  •
 اإلقفالبأسرع ما یمكن في ظروف  لممارسة الریاضة البدنیة واألنشطة في الھواء الطلق لك فرص كافیة وجود  •
 مكان سكنكأشخاص خارج التواصل مع  •
 ا موحقوقك وكیفیة تقدیم شكوى بلغة وصیغة تفھمھ اإلقفالمعلومات مكتوبة حول  أن تتلقّى •
 الحصول على مساعدة في المشاكل القانونیة •
 مواطن بلد أجنبيالقنصلیین إذا كنت  وأاسیین ث إلى الممثلین الدبلومالتحدّ  •
 لتحقیر العرقي والدیني. ل أالّ تتعّرض  •

أو إحالتك إلى  ،أو إخبارك بكیفیة تقدیم شكوى ،تزویدك بمعلومات حول حقوقك كننا یم، اإلقفالإذا كنت قد تأثرت بعملیة 
 أو مساعدتك في اإلبالغ عن مخاوفك:  ، خدمات أخرى

 494 152 1300 اتصل على الرقم  •
  enquiries@veohrc.vic.gov.auالبرید اإللكتروني  •

 
  www.humanrights.vic.gov.auللمزید من المعلومات، تفّضل بزیارة موقعنا على العنوان 

 432 113 1800 تتوفّر المساعدة القانونیة باالتصال على الرقم  
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