
 مھ معلوماتي پاڼھ  ۳ 

 د جنسیت تر مینځ مساواتو او
 احترام تھ وده ورکول 

استرالیایي ټولنھ د ټولو لپاره عدالت، فرصت 
ورکولو او اختیار ورکولو پھ اساس جوړه 

و او نرانو تر مینځ شوي ده. مونږ د ښځ
مساواتو تھ ارزښت ورکوو، او ھر څوک حق  

 لري چې د تاوتریخوالي څخھ پرتھ ژوند وکړي.

د جنسیت د مساواتو پھ ترالسھ کولو سره  
کیدای شي چې د ښځو پھ مقابل کې د 

تاوتریخوالي مخھ ونیسي. اسټرالیا پھ دې 
وروستیو لسیزو کې د جنسیت د مساواتو د  

 ره خورا ډیر پرمختګ کړی دی.ترالسھ کولو لپا

 پھ اسټرالیا کې د جنسیت مساوات
د اسټرالیا او د جنوبي اسټرالیا حکومتونھ د 

افرادو، کورنیو، ټولنو، د کارځایونو، 
کاروبارونو او مذھبي ډلو سره پھ ګډه کار کوي  
تر څو د احترام او مساواتو کلتور جوړ کړي تر  

والي  څو د کورني، فامیلي او جنسي تاوتریخ
)DFSV .پھ مخنیوي کې مرستھ وکړي ( 

جنوبي اسټرالیا پھ اسټرالیا لومړی ځای او پھ نړۍ 
کې څلورم ځای وو چې ښځو تھ یې حق ورکړ  

چې رایھ وکاروي. او ھمدارنګھ دا پھ نړۍ لومړی  
ځای وو چې ښځو تھ یې فرصت ورکړ چې پھ  

او زمونږ د  پارلماني ټاکنو کې ځان کاندید کړي
ټولنې تھ پھ شکل ورکولو کې د مشرانو پھ حیث 

 برخھ واخلي او پریکړې وکړي.

د اسټرالیا او د جنوبي اسټرالیا قوانین د فرصت 
مساواتو تھ وده ورکوي، د تبعیض مخنیوی  

کوي، د تعصب مخنیوی کوي او خلکو تھ دا 
وړتیا ورکوي چې زمونږ پھ عامھ، اقتصادي او  

ژوند کې ونډه ولري. او ھمدارنګھ یې   ټولنیز
ښځو تھ د جنسي تبعیض او جنسي ځوروني  

 څخھ قانوني ساتنھ ورکړې ده.

 دا قانونونھ پھ دې معنی دي چې ښځې حق لري چې: 

د پیسو لھ پلوه پھ ځان بسیا وي پداسې ډول چې خپل   •
 عاید پھ خپلھ وګټي او کنټرول یې کړي. 

 پھ ھره دنده کې کار وکولی شي. •

د کار او پاملرنې د مسؤلیت تر مینځ موازنھ، چې د  •
امتیازاتو پھ ورکړه سره کیږي لکھ د والدینو  

 رخصتي د تنخواه سره او 

د جنسي تبعیض او ځورونې څخھ پرتھ ژوند  •
 وکړي. 

پھ اسټرالیا کې ھرڅوک حق لري چې پھ مساویانھ ډول 
کړي. ښځې د کاري قوې پھ خپلھ ونډه ولري او مرستھ و 

ھره برخھ کې برخھ اخلي، او نورې ښځې او نجونې 
 ھڅوي ترڅو اقتصادي پیاوړتیا ترالسھ کړي. 

د ښځو وړ کول تر څو وکوالی شي چې خپل قدرت تھ  
ورسیږي لکھ مشرانې او پریکړه کوونکې ھم خورا 
اړین دی ددې لپاره چې د جنس تر مینځ مساوات را 

اسټرالیا دولت د نورو لپاره یو   مینځتھ شي. د جنوبي
پھ سلو کې   ۵۰مثال دی، چې پھ کمیټو او مشرتابھ کې 

 ونډه یا نمایندګی لري. 

پھ سپورت کې د ښځو الستھ راوړنې پھ ټولھ اسټرالیا کې 
لمانځل کیږي او ښځو مشھورتیا پھ سپورت کې ورځ تر 

پھ  AFLWبلې پھ لوړیدو ده، پھ خاصھ توګھ د غوره 
سره، د اسټرالیا پھ اصولو د فوټبال سیالۍ  معرفي کولو 

 چې د ښځینھ لوبغاړو لپاره دي.

دا حقونھ او ھیلې د ھغو ټولو لپاره چې پھ اسټرالیا کې  
 اوسیږي یو شان دي. 

Fact Sheet 3 - Pushto 



د جنسیت نا مساوات او کورنی، فامیلي او  
 ) DFSVجنسي تاوتریخوالی (

ری د تبعیض او ضرر څخھ ډک  څیړنې ښیي چې ډی
 سبب کیدای شي. DFSVباورونھ د 

 ٬د نرانو او ښځو تر مینځ د مساواتو نھ شتون  •

د نارینھ او ښځینھ د نقشونو یا ونډو پھ ھکلھ یو   •
 او  ٬ثابت فکر او ھیلې

ټولنیزه رویھ چې پر ښځو د نرانو لخوا  •
 تاوتریخوالي تھ بھانې ولري.

 

دا باورونھ دي چې ددې سبب کیږي چې پھ رابطو یا  
خپلویو کې او ټولنھ کې د ښځو لږ احترام او عزت 

 کیږي. 

ددې باورونھ مخې تھ دریدل او دداسې چال چلند 
بدلول د جنسیت تر مینځ د مساواتو لپاره او د 

DFSV .د کمولو لپاره خورا اړین دي 

 

 زه څھ کوالی شم؟ 

لندونھ چې پر ښځو د رویھ، باورونھ او چال چ
تاوتریخوالي سبب کیږي باید وپیژندل شي مګر باید مخې 

 تھ ډب او بیا بدلیدی شي. 

اشخاص او ټولنې د مضرو باورونو مخې تھ دریږي او  
اقدام کوي ترڅو نامناسب او د ځورونې څخھ د ډک چال 

 چلند مخنیوی پھ الندې ډول وکړي: 

و تر مینځ  دداسې نوښتونھ راوستل چې د نرانو او ښځ  •
 ٫احترام تھ وده ورکړي

 ٫داسې اقدام کول چې مساوات او احترام وھڅول شي •

 ٫پھ ھکلھ د پوھاوي رامینځتھ کول  DFSVد  •

 او  ٫پھ ھکلھ بحثونھ کول  DFSVد  •

د مشارکتونو جوړول او بدلون لپاره غږ پورتھ کول   •
مخھ  DFSVترڅو خپل کار قوي کړي چې د 

 ونیسي. 
 

مونږه ھر یو خپلھ ونډه لرو چې باید عمل وکړو. ټول  
پھ مخنیوي کې مرستھ  DFSVیوځای کوالی شو چې د 

 وکړو. 

 

مھ معلوماتي  ۴مساواتو او احترام پھ ھکلھ د نورو معلوماتو لپاره  معلوماتي پاڼو څخھ یوه ده. د جنسیت د    ۴پھ ھکلھ د    DFSVدا د  
 مھ معلوماتي پاڼو کې شتھ دي. ۲او    ۱د پیژندلو او د ھغې پھ ھکلھ د اقدام کولو لپاره نور معلومات پھ    DFSVپاڼھ وګورئ. د  
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