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Work Health and Safety Act 2020 (ਿਰਕ ਹੈਿਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2020) (WHS ਐਕਟ) WHS ਬਾਰ ੇਪੱਖਪਾਤੀ, 
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤ ੇਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਲਿਹਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਿਬ ਹ ੈਲਕ ਿੋਕ ਲਬਨ੍ਹਾ ਂਲਕਸ ੇਪੱਖਪਾਤ ਜਾ ਂਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ  
ਦ ੇਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਿਾਿੀ ਥਾ ਂ'ਤ ੇਲਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਲਖਆ ਦ ੇਮੁੱਲਦਆ ਂਅਤ ੇਲਚੰਤਾਿਾ ਂਬਾਰ ੇਆਿਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਪੱਖਪਾਤ ਕੀ ਹੈ? 
ਪੱਖਪਾਤ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਿਰਗਾ ਂਦ ੇਿੋਕਾ ਂਨਾਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਾ ਂਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਲਿਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਿਾਲਂਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆ ਂਆਮ 
ਉਦਾਹਰਨਾ ਂਨਸਿ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਜਾ ਂਅਪਾਹਜਤਾ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਉਸ ਲਿਅਕਤੀ ਦ ੇਲਿਰੁੱਧ 
ਹੁੰਦ ੇਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਿੇਖਦੀ ਹ ੈਲਜੱਥ ੇਉਹ WHS ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਨੰੂ ਿਾਗ ੂਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। 

ਿਰਲਜਤ ਕਾਰਨਾ ਂਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਲਿਹਾਰ WHS ਐਕਟ ਦ ੇਤਲਹਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ। ਿਰਲਜਤ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇ
WHS ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਦ ੇਅਧੀਨ ਅਲਧਕਾਰ, ਕਾਰਜ ਜਾ ਂਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਿ ਸੰਬੰਲਧਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ।

ਪੱਖਪਾਤੀ ਲਿਿਹਾਰ ਲਿੱਚ ਲਕਸ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਲਕਸ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂ
ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ੇਅਹੁਦ ੇਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰੂਪ ਲਿੱਚ ਬਦਿਣਾ (ਘਟਾਉਣਾ) ਸ਼ਾਮਿ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਿਾਈਆ ਂਲਿੱਚੋਂ ਲਕਸ ੇਨੰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਂਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਜਾ ਂਲਕਸ ੇਕਾਰਨ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਿੀ ਪੱਖਪਾਤੀ 
ਲਿਹਾਰ ਮੰਲਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀ ਹ?ੈ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਕਸ ੇਨੰੂ ਤਾਕਤ ਜਾ ਂਧਮਕੀਆ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਿਈ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

WHS ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਲਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਮਤਿਬ ਹ ੈਲਕ ਲਕਸ ੇਲਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਲਖਆ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਜਾ ਂਭੂਲਮਕਾ ਿਈ 
ਲਕਸ ੇਲਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਧਮਕਾਉਣ ਿਈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਿਈ ਜਾ ਂਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਂਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਇਰਾਦ ੇਨਾਿ ਕੋਈ ਕਾਰਿਾਈ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਿੱਚ ਅਲਜਹੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਂਅਲਜਹੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਂਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੀ  
ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ। 
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ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 
ਲਕਸ ੇਲਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾ ਂਿਾਪਰਿਾਹੀ ਨਾਿ ਝੂਠੀ ਜਾ ਂਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹ:ੈ

 • WHS ਕਾਨੰੂਨਾ ਂ(ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਧਕਾਰ) ਦ ੇਅਧੀਨ ਲਕਸ ੇਹੋਰ ਲਿਅਕਤੀ ਦ ੇਅਲਧਕਾਰਾ ਂਜਾ ਂ 
ਲਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂਬਾਰੇ

 • ਲਕਸ ੇਹੋਰ ਲਿਅਕਤੀ ਦੀ WHS ਕਾਨੰੂਨਾ ਂ(ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, ਲਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਲਖਆ ਪ੍ਰਤੀਲਨਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਈ ਬੇਨਤੀ  
ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਧਕਾਰ) ਦ ੇਅਧੀਨ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਜਾ ਂਕਾਰਿਾਈ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਜਾ ਂਇਸ ਲਿੱਚ ਲਹੱਸਾ ਿੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ

 • WHS ਐਕਟ ਦ ੇਤਲਹਤ ਪਾਿਣਾ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਿੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆ ਂਿਾਿੀ ਲਕਸ ੇਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾ ਂਪੁੱਛਲਗੱਛ ਕਰਨ ਦੀ  
ਲਕਸ ੇਹੋਰ ਲਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰ ੇ(ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨਾ ਲਕ ਇਹ ਹਾਿਾਤ ਲਕਸ ੇਮੁੱਦ ੇਨੰੂ ਹੱਿ ਕਰਨ ਿਈ 
ਿਰਕਸੇਫ਼ ਇਸੰਪੈਕਟਰ ਨੰੂ ਬੁਿਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਦੰਦ ੇਹਨ)।

ਇਹ ਲਸਰਫ਼ ਤਾ ਂਹੀ ਗਿਤ ਲਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹ ੈਜੇਕਰ ਉਹ ਲਧਰ ਲਜਸ ਨੰੂ ਦੱਲਸਆ ਲਗਆ ਹ ੈਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤ ੇਲਿਸ਼ਿਾਸ  
ਕਰਨ ਅਤ ੇਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਸੱਟ ੇ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਿਅਕਤੀ ਲਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹ ੈਜਾ ਂਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਸੰਬੰਲਧਤ ਅਦਾਿਤ ਜਾ ਂਲਟਰਿਲਬਊਨਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਿਗਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ 
ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, ਲਕਸ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਬਹਾਿ ਕਰਨ ਜਾ ਂਮੁੜ-ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ  
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਲਕ ਬਚਾਅ-ਪੱਖ ਜਿਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਿ ੇਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਲਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਲਕ ਉਹ ਲਿਿਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹਾਿਤਾ ਂਲਿੱਚ  
ਿਾਜਬ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸ ਲਿਿਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਕਾਰਨ WHS ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਅੱਗ ੇਦੀ ਸਲਾਹ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੱਦਦ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ੈਜਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਗਦਾ ਹ ੈਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਲਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਲਖਆ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਲਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ, 
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾ ਂਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਲਿਹਾਰ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ WorkSafe Contact Centre (ਿਰਕਸੇਫ਼  
ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ) ਨਾਿ WorkSafeCallCentre@dmirs.wa.gov.au 'ਤ ੇਈਮੇਿ ਜਾ ਂ1300 307 877 'ਤ ੇਟੈਿੀਫੋ਼ਨ  
ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਸੂਬਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਿ ਕਾਨੰੂਨ ਿੀ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤ ੇਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਲਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਲਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, Fair Work Act 2009 (ਫੇਅਰ ਿਰਕ ਐਕਟ 2009) (Cth) ਜਾ ਂEqual Opportunity Act 1984 
(ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਲਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ 1984) (WA) ਲਿੱਚ ਆਮ ਸੁਰੱਲਖਆਿਾ।ਂ ਫੇਅਰ ਿਰਕ ਐਕਟ 2009 ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਈ, ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੇਅਰ ਿਰਕ ਕਲਮਸ਼ਨ ਜਾ ਂਫੇਅਰ ਿਰਕ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, ਿਲਆਖਲਆਤਮਕ ਦਲਸ਼ਾ-ਨਲਰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੱਖਪਾਤੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਿਲਹਾਰ ਬਾਰ।ੇ

ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਧਾਰਕਾ ਂਨੂ ੰਕਰਤੱਿਾ ਂਅਤ ੇਜ਼ਲੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਿਈ ਿਰਕ ਹੈਿਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ 
ਐਕਟ 2020 ਅਤ ੇਸੰਬੰਧਲਤ ਨਲਯਮਾ ਂਦਾ ਹਿਾਿਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

https://www.wa.gov.au/system/files/2021-11/211102_GL_DiscriminatoryCoerviceMisleading_1.pdf

