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Mga Mensahe 
mula sa 
Taskforce. 

 
Mensahe mula kay Peter Khalil MP (Tagapangulo): 

Ako ay pinarangalang pinili ng Pangulo ng Labor na si 
Anthony Albanese upang pamunuan itong mahalagang 
Taskforce. 
Bilang anak ng mga migrante mula sa Ehipto na tumakas 
sa kanilang sariling bansa upang maghanap ng isang mas 
ligtas at mas magandang na hinaharap, naiintindihan ko 
kung paano ang lumaki sa isang pamayanang 
multikultural, ang magsalita ng maraming wika sa 
tahanan, ang pagharap sa masamang palagay, ang 
pakikibaka sa pagkakakilanlan at pagiging kabilang at 
ipagkasundo ang aking kinagisnan sa pagiging 
Australyano. Pinarangalan ako na ang karanasan sa 
buhay na ito ay kinilala ni Anthony nang itatag ang 
Taskforce. 

Nais kong pasalamatan ang lahat na tumulong sa gawain 
ng Taskforce, lalo na sa mga nagsumite at ang mga 
nakipag-usap sa amin nang deretsahan. Pinahahalagahan 
ko rin na ang bawat isa ay pumayag na angkopin ang 
“new normal” ng COVID-19, na nagbibigay ng ebidensiya 
sa pamamagitan ng Zoom at nagtitiyaga sa kabila ng 
paminsan-minsang mga hamon ng teknolohiya! 

Mensahe mula kay Anne Stanley MP (Kalihim): 

Naging isang malaking pribilehiyo ang marinig mula sa mga 
pamayanang multikultural mula sa buong bansa. Mula sa mga 
pagsumite at mga talakayan sa bilog na mesa, malinaw na 
maraming mga istruktura at sistematikong isyu ang nakakaapekto 
sa aming mga pamayanang multikultural. Ang impormasyong 
tinipon mula sa aming mga pagtatalakay ay mas mahusay 
na ipabatid ang mga patakaran at programa upang 
matiyak na lahat ng mga Australyano ay makakatira sa 
isang patas at makapantay na lipunan. 
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Mula nang ilunsad ang Racial 
Discrimination Act noong 1973, 
ipinaglalaban ng Australian   Labor Party 
(ALP) ang patakarang multikultural 
bilang isang batayan ng mga 
pagpapahalaga sa Australya at 
pagkakaisa sa lipunan. 

 
Ang Multicultural Engagement Taskforce   
ay inilunsad noong Disyembre 2019 
upang maisali ang multikultural na 
Australia na makatulong na ipagbigay-
alam, nang maraming mga boses 
hangga’t maaari, ang mga patakaran 
ng Federal Labor at ang tungkulin ng 
multikulturalismo sa pagkakaisa ng 
lipunan at pagkakakilanlan sa Australya. 

 
Ang Taskforce ay nagsagawa ng 
pagkonsulta ng buong 2020 at 
natapos ang pagkonsulta noong 
Disyembre 2020. 

 
Sa pamamagitan ng mga pagkonsulta 
siniyasat namin ang mga sumusunod 
na bahagi, na siyang nakabalangkas sa 
aming mga Terms of Reference: 

 
• Kalidad ng paggamit sa mga 

serbisyo ng gobyernong 
Commonwealth. 

• Kasalukuyang suporta na ibinibigay 
sa mga bahagi ng maliit na negosyo, 
pagnenegosyo at pagbabago. 

• Mga hadlang at pangangailangan hinggil 
sa pag-accesst ng mga serbisyo ng 
gobyernong Commonwealth, mga 
pagkakataon sa networking at 
pakikipagsosyo na nakakatulong sa 
pag-ugnay ng mga grupo ng komunidad 
sa mga serbisyo ng gobyernong 
Commonwealth. 

Tinanggap namin ang lahat ng mga 
pagsusumite sa lahat ng anyo kabilang 
ang pagsusulat, audio o video at sa 
anumang wika. Nagpapasalamat kami na 

nakatanggap ng mahigit 60 na pagsumite mula 
sa mga grupo at indibidwal na nagbahagi kung 
paano namin mapabuti ang mga patakaran at 
serbisyo para sa mga pamayanang 
multikultural ng Australya. 

 
Narinig namin na: 

 
• Kadalasan ang mga tao mula sa 

mga komunidad na Culturally and 
Linguistically Diverse (CALD)   ay 
walang kamalayan sa mga serbisyo 
ng pamahalaan at ang mga 
suportang makakamtan nila. 

• Sa maraming kaso, ang suporta sa 
negosyo na magagamit ay hindi 
nakukuha ng mga komunidad ng 
CALD, lalo na ang mga bago at 
umuusbong na grupo ng migrante. 

• Mayroong malaking potensyal na 
hindi nagagamit para sa 
pakikipagsosyo sa pagitan ng lokal, 
estado at pamahalaang pederal, at sa 
pagitan ng Pamahalaang Pederal at 
iba’t-ibang mga di-pampamahalaan 
at mga madlang samahan upang 
matulungan ang mga komunidad ng 
CALD na ma-access ang mga serbisyo. 

 
Dahil sa tiyempo ng aming trabaho, ang 
aming mga pag-uusap ay madalas na 
bumabalik sa mga partikular na 
pakikibaka ng mga pamayanang 
multikultural laban sa COVID-19. Sa 
maraming mga paraan, ang COVID-19 ay 
naglagay ng isang lente sa karamihang 
mga isyu na hinaharap ng mga 
pamayanang multikultural sa labas ng 
pandemya – pag-access sa mga serbisyo, 
kasapatan ng mga serbisyo sa pagsasalin at 
opisyal na inpormasyon, at ang patuloy na 
banta ng rasismo. 

 
Ehekutibo. 
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Tuloy sa Buod ng Ehekutibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narinig namin sa ilang mga kaso, tulad ng 
paggamit ng radyo sa komunidad upang 
ipabatid ang mga mensahe sa kalusugan 
ng mga Pamahalan ng Victoria, 
Queensland at Western Australia, 
m a t a g u m p a y  n a  m g a  d i s k a r t e  
a y  g i n a m i t  u p a n g  m a a b o t  a n g  
m g a  k o m u n i d a d  n a  CALD. Ngunit 
kadalasan, mga komunidad ng CALD ay 
isinasantabi ng Pamahalaang Pederal, 
partikular pagdating sa paggamit ng mga 
serbisyo ng pagsasalin ng Google, ang pag-
asa sa digital at social media para sa mahalagang 
impormasyon at paghihigpit sa mga hakbang sa 
ekonomiya kagaya ng JobSeeker. 

 
Nakita rin namin na ang mga komunidad 
ng CALD ay partikular na nananganib sa 
sa paglago ng rasismo at maka-kanan na 
ekstremismo sa Australya sa panahon ng 
pandemyang COVID-19. Ang paglago ng 
mga rasista at panatikong pananaw ay 
nararamdaman ng maraming mga 
komunidad ng CALD at nagiging isang 
direktang banta sa kaligtasan ng mga 
komunidad ng CALD pati na rin ang mas 
malawak na pagkakaisa sa lipunan sa 
Australya. 

 
Narinig ng Taskforce si Carol, isang pinuno 
ng komunidad na Chinese- Australian sa 
Cockburn, WA. Sinabi niya sa amin ang 

kuwento ng kanyang anak na nasa Tsina 
noong Enero 2020 para sa Lunar New Year. 
Nang siya ay nakauwi, ang lokal na 
komunidad na Chinese Australian ay 
humimok sa kanya at ng iba pang mga 
nakabalik na manlalakbay na ihiwalay ang 
sarili at manatili sa bahay. Ito ay matagal 
pa bago ang anumang sapilitang 
pagkakahiwalay ay ipinag-utos ng 
pamahalaang pederal o estado. Sinabi sa 
amin ni Carol kung paano ang komunidad 
ng Tsino ay namimili ng mga kinakailangan 
para sa mga nakabalik na manlalakbay 
upang himukin sila na manatili sa bahay. 
Sinabi niya na naramdaman ng komunidad 
na sila ay target ng media na “nagsasabi 
lamang ng isang panig ng kuwento”. 

 
Ang pandemyang COVID-19 ay 
nagpapakita kung bakit napakahalaga ang 
matagumpay na pakikipag-ugnay sa mga 
komunidad ng CALD sa kalusugan at 
kabutihan ng mas malawak na komunidad 
ng Australya. Nakita namin na ang mga bagong 
dating na migrante ay pangkalahatang mas 
madaling mahawa ng COVID-19. Ito ay dahil sa 
isang hanay ng mga kadahilanan kabilang ang 
mas mataas na konsentrasyon sa mga trabahong 
may kaharap, walang katiyakan na trabaho at 
pagpasok ng maraming mga trabaho. Ang 
kanilang kalusugan at kabutihan ay 
mahalaga sa lahat ng ating mga kalusugan 
at kabutihan. Ito ay dapat na harap at 
sentro ng programa sa pagbabakuna 
habang sumusulong tayo. 

 
Ang mga kalahok ng Taskforce na ito ay 
nagpahayag ng optimismo na ang 
Australya ay makakamtan ang isang 
pagkakataon pagkatapos ng COVID-19 
upang itaguyod ang multikulturalismo 
bilang isang positibo, diskarteng 
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napapabilang na sumusuporta ng 
pagkakaisa sa lipunan at paglago ng 
ekonomiya. Gayunpaman, ang mga 
kalahok ay nagsabi din ng pag-aalala na 

ang pangkalahatang pagsuporta ng 
multikulturalismo sa Australya ay 
nanganganib at hindi balewalain. 

 
 

Konsultasyon:  
mga boses na 
humuhugis ng 
aming mga 
patakaran.

 
 

Mga boses na 
aming narinig. 

Ang pangunahing pamamaraan ng 
pagkonsulta ng Taskforce ay sa 
pamamagitan ng mga talakayan 
sa bilog na mesa sa mga pinuno 
ng komunidad ng CALD, mga lokal 
na konsehal, tagapagbigay ng serbisyo, 
mga samahan ng pamayanan, mga 
network ng negosyo, mga 
nangungunang samahang etniko at mga 
indibidwal sa ating mga lungsod, suburb 
at sentrong pang-rehiyon. Sinimulan ng 
Taskforce ng isang serye ng mga 
talakayan sa bilog na mesa sa  
Sydney, Wollongong at 
Melbourne, bago inilipat sa online dahil 
sa pandemyang  COVID-19. 

Sa pamamagitan ng mga 
konsultasyong ito, sinaliksik namin 
ang mga sumusunod na bahagi na 
nakalatag sa aming Terms of 
Reference. Inanyayahan din 
namin ang mga kalahok na 
magbigay ng mas malawak na 
komentaryo sa hinaharap ng 
multikulturalismo sa Australya pati na rin 
sa mga susunod na pagkonsulta, ang 
epekto ng COVID-19 sa mga 
komunidad ng CALD. 

Kaalaman sa mga serbisyo 
 

Kapag ang mga migrante ay lumipat sa 
Australya, kadalasan ay bitbit nila ang 
kaalaman mula sa kanilang sariling bansa 
at kaunti ang alam kung paaano tumatakbo 
ang mga serbisyo sa Australya. Si Sameer 
Pandey, Konsehal ng Lungsod ng 
Parramatta, ay binigyan diin na ang ilan sa 
“Pamayanang Multikultural ay walang ideya 
kung ano ang NDIS.” 

 
Pagkagamit sa mga serbisyo 

 
Sinabi ng isang kinatawan ng Connecting 
Community 4 Kids na “Hindi alam ng mga 
tao kung saan mag-uumpisa sa pagkuha sa 
anumang serbisyo.” 

 
Tulad ng sinabi ni Vita Mezzatesta, mula sa 
Victoria na Italyano ang pinagmulan, na 
“Ang pagkuha ng mga serbisyo sa online ay 
hindi para sa lahat, hindi nito ginawang 
madali, mas matagal ito at nawawala pa rin sa 
sistema... Gusto namin ang pagtulong sa tao 
ay mula sa tao.” 

 
Kapansanan 
 
Sinabi ng Multicultural Disability Advocacy 
Association (MDAA) of NSW, “Ang NDIS ay 
mahirap matawagan ng mga kasapi ng 
komunidad ng CALD upang magtanong. 
May kakulangan ng inaasahang 
pangangailangan para sa mga 
tagapagsalin…” 
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Ang mga boses na aming narinig patuloy.  
 
 

 
 

Pangangalaga sa May Edad 
 

Sinabi ng MDAA of NSW, “Namamatay 
ang mga taong sa paghihintay na 
maaprubahan ang kanilang pakete sa 
pangangalaga.” 

 
“Nabanggit ng maraming mga kalahok 
na ang mga tagapagbigay ng Serbisyo 
at mga Serbisyo sa May-Edad ay hindi 
gumagamit ng mga tagapagsalin... na 
nagdudulot ng ilang mga pagkaantala 
na nauugnay sa kanilang pagtawag 
para sa tulong.” 

 
Representasyon 

 
Sinabi ni Yaz Mubarakai MLA ng 
Parliyamento ng WA, “Ang pantay na 
representasyon ay nagtatatag ng 
pagtitiwala sa mga institusyon mula 
sa komunidad at mas maraming mga 
kasapi ng komunidad ang gustong 
lumahok.” 

 
Sinabi ni Analyn Nobleza ng 
Queensland at Filipino ang pinagmulan, 
“Dapat tayong tratuhin na walang 
kinikilingan at patas lalo na tungkol sa 
magkakapantay sa mga pagkakataon 
sa trabaho kung saan namin maihatid 
at maipagkaloob ang aming kaalaman 
sa komunidad at sa Australya” 
  

Pagtrato sa mga may 
pansamantalang visa 

 
Sinabi ni Dr Renu Narchal mula sa 
University of Western Sydney, “Ang mga 
international students ay kailangang tratuhin 
ng may dignidad at respeto. Hindi lang sila 
cash cows dito.” 

 
Paggamit sa negosyo 

 
Sinabi ni Sam Youseff ng Australian Arab 
Association “Pangarap ng mga migrante na 
makapagsimula ng negosyo”. 

 
Ayon kay Charmaine Hunzwi ng Incubate 
Foundation, “Walang nakakaalam kung 
saan magsisimula, walang nakakaalam 
kung saan pupunta.” 

 
Sinabi ni Corinne Kemp ng Migrant Women 
in Business, “Ang karamihan ng [kanilang] 
mga kliyenteng migrante at refugee ay 
nakakaranas pa rin ng mga malalaking 
hadlang sa matagumpay na pakikisali sa 
kanilang programa.” 
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Narinig ng Taskforce na ang pag-access ng 
mga serbisyo ng pamahalaang pederal 
kabilang ang Centrelink, ang NDIS, serbisyo 
sa Pangangalaga sa mga Matatanda at 
suporta sa kalusugan ng pangkaisipan ay 
madalas na mas mahirap para sa mga taong 
mula sa CALD. Patuloy na lumilitaw ang mga 
sumusunod na dahilan para sa ganitong mga 
pagkakaiba: 

 

• Ang pag-access sa mga programa ng 
gobyerno sa mga komunidad ng 
CALD ay hindi na isang prioridad ng 
Pamahalaang Morrison. Ang pag-
uulat tungkol sa makatarungang pag-
access sa mga serbisyo ng gobyerno 
ay hindi sapilitan. 1 

• Nagkaroon ng mga sunud-sunod na 
pagbawas sa trabaho sa mga 
kagawaran at ahensya ng gobyerno,23 

kabilang ang 21,400 mula sa 
Australian Public Service mula pa noong 
2013, na humahantong sa mas maliit 
na mga kawani sa frontline. 

• Ang Pamahalaang Pederal ay 
nabigong magbigay ng malinaw na 
impormasyon sa mga komunidad ng 
CALD sa panahon ng pandemyang 
COVID-19. Sa ilang mga kaso, 
ginamit ang maling mga pagsasalin, 
na nagpahina sa ating pagtugon sa 
kalusugan ng publiko. 

• Ang mga kritikal na serbisyo na 
kagaya ng mga aplikasyon ng NDIS 
ay hindi pinasadya sa mga panga-
ngailangan ng komunidad ng CALD. 

• Mayroong limitadong tulong para sa 
mga mas matandang Australyanong 
CALD na nag-aaplay para sa mga 
paketeng pangangalaga sa tahanan. 

1. Ang kawalan ng kamalayan sa loob ng 
ilang mga komunidad ng CALD tungkol 
sa mga serbisyong magagamit. 

 
2. Ang kawalan ng pagsasalin ng impor-

masyon sa mga nauugnay na wika, o 
wastong pagsasalin ng nauugnay na 
impormasyon. 

 
3. Ang dumaraming paggamit ng online 

at digital access at limitadong karunu-
ngang gumamit ng digital sa Ingles sa 
ilang mga komunidad ng CALD. 

 
Ang mga kahirapan sa pag-access ng 
mga serbisyo ng pamahalaang pederal ay 
pinalala ng kawalan ng pondo para sa 
mga dalubhasang tagapagbigay ng 
serbisyo na multikultural at CALD. 

 
Bilang isang kahihinatnan, ang mga 
miyembro ng komunidad ng CALD ay 
patuloy na lumilingon sa kanilang mga 
sariling komunidad para sa supurta, 
kaysa sa mga serbisyo ng Pamahalaang 
Pederal. 

1. Department of Home Affairs 2021, Multicultural Access and Equity in Government Services Report 2013-15, viewed 21 November 2020, <https://www.homeaffairs.gov.au/ 
about-us/our-portfolios/multicultural-affairs/about-multicultural-affairs/access-and-equity>. 
2. Australian Government, Services Australia 2018-19 Annual Report, viewed 26 November 2020, <https://www.servicesaustralia.gov.au/sites/default/files/annual-re- port-
191019-v2.pdf> 
3. Australian Government, Services Australia 2011-12 Annual Report, viewed 26 November 2020, <https://www.servicesaustralia.gov.au/sites/default/files/documents/dhs-annu- al-
report-2011-12-full-report-web.pdf>. 

 
 

 
Ang Pamahalaang Morrison ay 
patuloy na bigo na mabigyan 
ng mga wastong serbisyo ng 
gobyerno ang mga komunidad 
ng CALD sa: 

http://www.homeaffairs.gov.au/
http://www.servicesaustralia.gov.au/sites/default/files/annual-re-
http://www.servicesaustralia.gov.au/sites/default/files/documents/dhs-annu-
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Mga isyu ng pag-access sa mga serbisyo ng pamahalaang pederal tuloy. 

 

Kamalayan 
 

Isang pangunahing mensahe na lumitaw 
sa panahon ng mga pagkonsulta ay ang 
mga miyembro ng komunidad ng CALD 
ay madalas na walang kamalayan sa mga 
suportang magagamit. 

 
Sinabi ng mga kalahok na habang ang 
pagsasalin at pamamahagi ng mga 
mensahe ng gobyerno tungkol sa mga 
magagamit na mga serbisyo sa suporta 
ay isang pagsisimula, limitado ang abot 
at bisa nito. 

 
Maraming mga miyembro ng komunidad 
ng CALD ay nakararamdam pa rin na ang 
mga serbisyo ng pamahalaan ay walang 
kaugnayan sa kanila at sa kanilang 
komunidad. Kahit kung ang mga 
miyembro ng komunidad ay may 
kamalayan sa mga serbisyo na 
magagamit nila, karamihan ay di-alam 
kung paano makukuha ang mga 
suportang ito. 

 
Wika 

 
Sa aming mga konsultasyon, sinabi ng 
mga kalahok na ang mga tao ay ayaw 
makipag-ugnay upang makakuha ng mga 
serbisyo ng gobyerno dahil ang akala nila 
ay mahina ang kanilang Ingles. 

 
Ipinahayag ng mga kalahok ang 
kahalagahan ng mga kawani sa frontline 
na may mga kasanayan sa wika at 
marunong pag-unawa sa kultura. 

 
Habang ang karamihan ay mayroong 
praktikong pagsasalita ng Ingles, 
maaaring hindi ito umaabot sa nakasulat 
na antas na kinakailangan upang 
magagamit ang mga serbisyo. Ang mga 
mahina sa pagsusulat sa Ingles ay 
mahihirapan na sagutin nang tama ang 
mga porma at ititigil ang kanilang 
pagtatangkang magamit ang serbisyo. 
Halimbawa, sa My Aged Care, lahat ng 

mga sulat at pagproseso ng mga papel ay 
sa Ingles at ang mga tatanggap ang siyang 
dapat na mag-ayos at kumulekta sa mga 
impormasyon habang sila ay nag-aaplay 
nang mag-isa. Ang mga pag-aaplika sa 
NDIS ay mahirap at madalas ay 
nangangailangan ng maraming pagbisita 
sa mga kawaning tagasuporta at mga 
doktor (clinician). 

 
Digital 

 
Ang paglipat ng maraming mga serbisyo 
sa online-lamang ay maaaring gawing 
mas mahirap para sa mga komunidad ng 
CALD na magamit ang mga serbisyo. 
Maraming mga matatandang miyembro 
ng mga komunidad ng CALD ay walang 
access sa internet o isang kompyuter sa 
bahay o walang panigurado sa sarili na 
makuha ang impormasyon at mag-aplay 
ng tulong sa ganitong paraan. Ang mga 
miyembro ng komunidad ay nais ng isa- 
sa-isa na tulong sa pagpoproseso, hindi 
isang online chat box o isang automated 
call line. 

 
Ang mga mas maliit na tagapagbigay ng 
serbisyo ay hindi naisasama. 

 
Narinig ng Taskforce mula sa maraming 
mga samahan na ang ‘tender process’ ng 
pamahalaan ay nakatuon ngayon sa 
malalaking mga samahan na sumasakop 
sa buong bansa sa halip na mga lokal o 
dalubhasang mga tagapagbigay ng 
serbisyo. Itong mga mas malaking programa 
ay kadalasan na may isang pagdiskarte na 
“one-size fits all” sa mga serbisyo at 
hindi natutugunan ang mga 
kinakailangan ng mga partikular na 
komunidad ng CALD sapagkat wala ito sa 
kanilang saklaw o sa kanilang kakayahan 
na gawin ito. Ang pagbabagong ito ay 
nagresulta sa mga lokal at dalubhasang 
tagapagbigay ng serbisyo na hindi nasasama 
sa mga tender at mga pantulong na salapi 
taon-taon. 
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Mga isyu ng pag-access sa mga serbisyo ng pamahalaang pederal patuloy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Pangangalaga sa mga Matatanda 
 
Ang mga pagkaantala sa pag-apruba 
para sa mga paketeng pangangalaga sa 
tahanan ay nagresulta sa mga mahinang 
may edad na Australyano na walang 
pag-access sa mga kinakailangang 
pangangalaga sa mahabang panahon. 
Ang mga Australyanong CALD ay 
nahaharap ng mga karagdagang hamon, 
dahil kadalasan sa pagtanda at 
demensya, mayroong isang 
panunumbalik sa unang wika ng isang 
tao. Gayunpaman mayroong limitadong 
suporta sa wika para sa mga may edad 
na Australyanong CALD at ang mga 
puwesto sa mga multikultural na 
tahanan ng pangangalaga sa may edad 
ay limitado. Nalaman ng Taskforce na 
ang mga komplikasyong ito ay 
sumasagabal sa mga may edad na 
Australyanong CALD na namuhay ng 
kanilang huling taon sa buhay nang may 
dignidad at pag-alaga. 

 
Nabanggit ng mga kalahok ang tungkol 
sa limitadong pondo para sa mga 
samahan na tumutulong sa mga 
Australyanong CALD na mag-aplay para 
sa mga paketeng pangangalaga sa 
tahanan. 

 

Kinikilala ng Taskforce ang panganga-
ilangan na matugunan ang hinaharap na 
kahilingan para sa mga handa-sa-
kulturang tagapag-alaga na marunong 
magsalita ng pangalawang wika, ay 
nakakapagbigay sa mga pangangai-
langang kultural ng taong may edad. 
 
NDIS 
 

Isang pangunahing isyu na dinala sa 
pansin ng Taskforce ay may kaugnayan 
sa kapansanan at ang NDIS ay dungis. 
Sa ilang komunidad ng CALD, mayroong 
malaking dungis sa kapansanan at sakit 
sa isip. Mayroong mga samahang 
tagapagtaguyod ng komunidad na 
nagtatrabaho upang talunin itong dungis 
at matulungan ang mga tao na ma-
access ang NDIS. Ang mga organisasyong 
ito ay nakakaapekto sa kanilang mga 
komunidad ngunit mayroong limitadong 
saklaw dahil sa mga sagabal ng pondo. 

 
Ipinaalam ng mga kalahok sa Taskforce 
na ang paglulunsad ng Pamahalaang 
Morrison ng independiyenteng 
pagtatasa para sa mga aplikasyon 
ng NDIS ay lalong magpapahirap 
ang proseso ng aplikasyon. Mayroon 
ring karagdagang pag-aalala na ang 
independiyenteng pagtatasa ay 
maaaring maging traumatiko para sa 
maraming mga miyembro ng komunidad 
ng CALD na tumakas mula sa labanan at 
karahasan. 
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Kalusugang Pangkaisipan 
 

Ang mga pagsubok ng COVID-19 sa 
2020 ay nagdala ng kahalagahan ng 
pag-aalaga ng kalusugang 
pangkaisipan sa unahan. Sa kabila ng 
pagtaas ng pondo sa pagsuporta sa 
kalusugang pangkaisipan sa mga 
pamahalaang pederal, estado at 
teritoryo, ang mga komunidad ng  
CALD ay maaaring mahirapan na ma-
access ang suporta sa kalusugang 
pangkaisipan maski sa kanilang wika o 
mula sa mga clinician na nakakaintindi 
ng kanilang pinagmulang kultura. 

 
Ang pagkakaroon ng kamalayan sa sakit 
sa isip sa loob ng mga komunidad ng 
CALD ay nakakabahala. Sa kasalukuyan 
ay walang koleksyon ng pambansang 
istatistika tungkol sa kalusugang pang-
kaisipan sa mga komunidad ng CALD. 
Iminungkahi ng mga kalahok na 
kailangang palawakin ang mga 
pagsisiyasat sa kalusugang pangkaisipan 
upang makolekta ang data sa mahalagang 
istatistikang ito. 

 
Epekto ng COVID-19 
 
Narinig ng Taskforce ang makabuluhang 
mga hamon na hinaharap ng mga 
komunidad na CALD sa nakaraang taon 
dahil sa COVID-19. Nahirapan ang mga 
pinuno ng mga komunidad na makisabay 
sa mabilis na pagbabago ng mga mensahe 
ng pamahalaan at ipakalat ang 
impormasyong iyon sa loob ng kanilang 
komunidad. 

 
Ang hamon sa komunikasyon ay pinatindi 
ng pinagsamang mga kadahilanan: mga 
hadlang sa wika, kawalan ng kamalayan 
sa mga serbisyo na magagamit, isang 
antas ng kawalan ng tiwala sa mga 
institusyon ng pamahalaan, limitadong 
pag-access sa internet at ang kakulangan 
sa mga kasanayang digital. Ito ay pinalala 
ng mga paghihigpit ng COVID-19 na 
nagtulak sa pakikisalamuha, pagbibigay 
serbisyo, trabaho at paaralan sa online na 
paghahatid, na nagpalaki sa digital na 
paghihiwalay. 

 
Ang paggamit ng Google Translate ng 
Pamahalaang Pederal na isalin ang kanilang 
mga mensahe ay hindi lamang katamaran, 
kundi mapanganib. Sa ilang mga 
pagkakataon, itong mga hindi mahusay ang 
pagsasalin na mga mensahe ay nagresulta 
sa hindi tama at hindi tugmang 
impormasyon tungkol sa COVID-19 na 
ikinakalat sa mga komunidad ng CALD. 

Nabanggit ng mg kalahok ang tagumpay ng 
pakikipagbatid ng mga mensahe sa 
kalusugan sa pamamagitan ng radyo sa 
komunidad mga Pamahalaan ng Victoria, 
Queensland at Western Australia. Lalong 
mahalaga na ang kritikal na pagmensahe 
ng pamahalaan at pangkalusugan ay 
umaabot sa mga komunidad ng CALD, dahil 
ang mga bagong dating na mga migrante 
ay karaniwang mas madaling mahawaan ng 
COVID-19. Ito ay dahil sa isang hanay ng 
ng mga kadahilanan kabilang ang mas 
mataas na konsentrasyon sa mga 
trabahong may kaharap, walang katiyakan 
na trabaho at pagpasok ng maraming mga 
trabaho. 

 
Kapansin-pansin na mga pangkat ng ng 
mga komunidad ng CALD ay hindi 
kwalipikado na makatanggap ng anumang 
suporta ng pederal na pamahalaan. Ang 
mga may temporary visa kabilang ang mga 
mag-aaral mula sa ibang bansa, mga 
skilled visa holders, mga refugee at asylum 
seeker ay hindi nakatanggap ng mga 
pagbabayad ng JobKeeper at JobSeeker. 

 
Nagresulta ito sa mga taong lubos na 
umaasa sa mga kawanggawa at sa 
kabutihang loob ng kanilang mga 
komunidad upang makalagay lamang ng 
pagkain sa kanilang lamesa at mabuhay. 

 
Narinig ng Taskforce kung paano ang 
pagbubukod na ito mula sa suporta, pati na 
rin ang mga komento mula sa Punong 
Ministro na dapat silang “umuwi” ay 
nagpadamdam sa mga may hawak na 
temporary visa na hindi sila tinatanggap, sa 
kabila ng kanilang mga kontribusyon sa 
ekonomiya at komunidad ng Australya – 
nasira nito ang pandaigdigang reputasyon 
ng Australya. 



LMET report 2021 

Australian Labor Party Patuloy sa susunod na pagina... 12 

 

 

 

Mga isyu ng pag-access sa suporta 
ng pamahalaang pederal para sa 
maliit na negosyo, pagnenegosyo 

 
 
 
 

Ang Pamahalaang Morrison ay 
nagpabaya sa negosyo, pagnenegosyo, 
pagbabago at trabaho ng CALD at ang 
halagang ibinibigay nila sa ekonomiya ng 
Australya: 

 
• Ang pag-aanunsiyo para sa 

pagsuporta sa negosyo at mga 
tulong na salapi ay hindi 
nakakarating sa mga komunidad ng 
CALD. 

• Mayroong mga makabuluhang 
hadlang sa proseso ng aplikasyon 
ng New Enterprise Incentive 
Scheme (NEIS) para sa mga 
aplikante sa komunidad ng CALD. 

 
Maliit na negosyo, pagnenegosyo 
at pagbabago 

 
Matagal nang pinapangarap ng sunod-
sunod na henerasyon ng mga migrante 
ang magsimula ng isang maliit o 
negosyo ng pamilya. 

 
Ang mga migrante ay mayroong malaking 
potensyal para sa pagnenegosyo, 
pagbabago at kontribusyon sa sektor ng 
negosyo.4 Ipinakita ng mga pag-aaral ang 
mga migrante, kabilang ang mga refugee, 
ay mas malamang na mauudyok na 
pumasok sa pagnenegosyo. 

 
Ang 2019 na ulat ng Centre for Policy 
Development sa isyung ito ay ipinakita 
na “ang mga refugee ay ang pinaka-
manegosyong migrante sa Australia – 
halos dalawang beses na malamang na 
maging negosyante sa mga 
Australyanong nagbabayad ng buwis sa 
kabuuan.”5 

Narinig ng Taskforce na itong kalakasan sa 
pagnenegosyo ay maaaring mula sa 
parehong pangangailangan at oportunidad. 

 
Gayunpaman, ang pagsisimula ng isang 
negosyo sa Australia bilang isang migrante o 
isang taong pinagmulan ay CALD ay maaaring 
nagiging kumplikado sa pamamagitan ng 
kawalan ng kamalayan tungkol sa magagamit 
na suporta, mga paghihirap sa pag-access, 
mahinang pagpapanatili ng mga programang 
pagsustento at limitadong koordinasyon sa 
pagitan ng mga ahensyang pederal at 
suporta sa negosyo at mga NGO na 
konektado sa mga komunidad na migrante 
at refugee. 

 
Napakinggan ng Taskforce ang iba’t-ibang 
mga pananaw sa pagkakaroon ng suporta 
sa negosyo para sa mga bagong migrante 
at mga taong CALD ang pinagmulan. Sinabi 
ng ilang mga kalahok na mayroong isang 
saklaw ng mga programang para sa 
pamamatnubay at suporta sa negosyo mula 
sa pamahalaang lokal at estado, habang 
ang ibang mga kalahok ay hindi 
makahanap ng anumang naaangkop na 
suporta. 

 
Ang mga maliit at mga negosyo ng pamilya 
na CALD ay nahirapan tulad ng iba pang 
maraming mga negosyo noong 2020, ngunit 
nakaranas din sila ng karagdagang paghihirap, 
kabilang ang pagsuporta sa mga empleyadong 
may temporary visa na hindi nakakakuha ng 
JobKeeper. Ang ilang mga empleyadong 
CALD na karapat-dapat para sa JobKeeper 
o ibang mga tulong na salapi ng 
pamahalaan ay nahirapang ma-access itong 
mga suporta dahil sa mga limitasyon sa 
paggamit ng teknolohiya.

 



LMET report 2021 

Australian Labor Party 13 

 

 

Mga isyu ng pag-access sa suporta ng pamahalaang pederal para sa maliit na negosyo, 
pagnenegosyo at pagbabago ng CALD patuloy.  

 
 
 
 
 

Ang pagiging angkop para sa mga 
programang pagsuporta sa negosyo ng 
pamahalaan ay maaaring ihadlang sa mga 
migrante at miyembro ng komunidad ng 
CALD. Ang isang programang pagsuporta 
sa negosyo na madalas iminumungkahi ay 
ang NEIS. Maraming mga kalahok ang nagbigay-
diin sa halaga ng programang ito sa paghahanda 
ng mga kalahok nito upang matagumpay na ma-
incubate at magsimula ng kanilang sariling 
negosyo. 

 
 
Ang pabibigay-mensahe ng pamahalaan at 
pag-aanunsiyo tungkol sa pagsuporta sa 
negosyo ay nabibigong makaabot sa 
maraming komunidad ng CALD. Itinaas ang 
punto ng ilang mga kalahok na maraming 
mga suporta sa negosyo at mga tulong na 
salapi na magagamit sa panahon ng krisis ng 
COVID-19 ay ipinahayag lamang sa mga 
platform ng social media at hindi umabot sa 
maraming mga grupong demograpiko. 
 
Ang pag-access sa suporta sa negosyo ng 
pamahalaan ay hindi kinakailangang mahirap 
para sa mga komunidad ng CALD. Ang mga 
form ay maaaring maging mahaba, pati rin 
ang paggamit sa impormasyon na nalalapat sa 
isang partikular na negosyo. Narinig ng 
Taskforce ang mga paghihirap na 
kinakailangang mag-apply para sa maraming 
lisensya at makipag-ugnay sa iba’t-ibang mga 
ahensya at mga kagawaran dahil walang 
iisang matawagan na maaaring sumagot sa 
lahat ng mga katanungan. Ang pag-apply para 
sa mga tulong na salapi sa iyong ikalawang wika 
ay maaaring hindi kapani-paniwalang mahirap. 
 

Gayunpaman, ang katangian ng programa ay 
ginagawa itong hindi maabot para sa maraming 
mga tao na mayroong CALD na pinagmulan. 
Narinig ng Taskforce kung paano ang 
programang NEIS ay nangangailangan ng 
mataas na antas ng kasanayan sa wikang Ingles 
at isang pagsasagawa na dedikadong oras. 
Itong pagsasagawang oras ay hindi 
nababago, at ginagawa ang programa at 
lahat ng mga benepisyo nito na hindi 
maaabot para sa maraming mga migrante, 
lalo na sa mga kababaihan na malamang 
na mayroong mga responsibilidad sa 
pangangalaga at pamilya at sa gayon ay 
nangangailangan ng isang mas 
nababagong iskedyul. 

 
Sa pangkalahatan, karamihan sa mga 
makukuhang suporta ay nakatuon patungo sa 
yugtong pagtatatag ng isang negosyo at 
limitadong pagsuporta para sa pagpapanatili ng 
mga negosyo na nangangailangan ng 
pamamatnubay o payo pagkaraan ng ilang 
taon. 

 
Kailangan nating gamitin ang hindi kapani-
paniwalang potensyal ng mga migrante, 
kabilang ang mga refugee, sa larangan ng 
negosyo at pagnenegosyo. Ipanukala namin ang 
isang pinasadyang programa, na may kaparehong 
layunin sa programang NEIS. 

 
4. Regional Australia Institute (2019), Evidence of Migrant Business Ownership & Entrepreneurship in Regions, viewed 10 November 2020, <http://www.regionalaustralia.org.au/home/ 
wp-content/uploads/2018/12/2018_Final_Migrant-Business-Ownership-in-Regions.pdf> 
5. Centre for Policy Development (2019), Seven Steps to SUCCESS: Enabling Refugee Entrepreneurs to Flourish, viewed 1 November 2020, <https://cpd.org.au/2019/04/seven-steps-to- 
success-report/> 

http://www.regionalaustralia.org.au/home/
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Mga Rekomendasyon. 
Batay sa mga pagsumite, 
inirerekomenda ng Multicultural 
Engagement Taskforce ng Labor 
ang mga sumusunod na panukala 
sa patakaran: 

 
Pag-access sa mga Serbisyo 

 
Partikular na Emerhensyang 
Pangangasiwa sa COVID-19 

 

1. Sa konteksto ng kasalukuyang 
paglulunsad ng bakuna at ang  
umiiral na mga katungkulan ng 
Pamahalaan, siguraduhin ang 
magkakapantay na pag-access sa 
pagbabakuna laban sa COVID-19 
para sa lahat ng  mga Australyano, 
kabilang ang mga residente sa 
Australia anuman ang kalagayan 
ng visa o Medicare. Ang paglulunsad 
ng bakuna ay dapat siguraduhin: 

 
a) malinaw at tamang mga 

pagsasalin sa kung kailan at saan 
maaaring mabakunahan; at 

 
b) magpaabot sa mga komunidad ng 

CALD at mga tagapagbigay ng 
serbisyo bilang bahagi ng 
programang pagbabakuna ng 
Australia, at pagpopondo sa 
paggamit ng mga radio sa 
komunidad, social media, at mga 
NGO upang ipakalat ang mga 
mensahe ng pamahalaan sa wika. 

 
2. Magdisenyo ng mga patakaran para 

sa mga tagapagbigay ng serbisyo sa 
mga komunidad ng CALD, ng lahat  
ng laki, upang magtrabaho bilang  
kasosyo sa pamahalaaan upang 
maglingkod sa mga komunidad sa 
mga panahon ng pambansang 
emerhensya, kabilang ang mga 
paraan upang magamit ang lakas sa 
loob ng mga komunidad ng CALD sa  

 
 
 
 
 
mga panahon ng krisis. Ang patakarang 
ito ay dapat tasahan ang lahat ng mga 
aral na natutunan sa panahon ng 
pandemyang COVID-19. 
 

Mga Serbisyo ng Pamahalaang 
Pederal 

 
3. Pangasiwaan ang mga pangunahing 

hadlang na pumipigil ng pantay na 
pag-access sa mga serbisyo ng 
pamahalaang pederal para sa mga 
komunidad ng CALD sa 
pamamagitan ng paggamit ng isang 
pamamaraang whole-of-
government para sa mga pagsasalin 
at pagbutihin ang Digital 
Transformation Strategy para sa 
mga komunidad ng CALD, kasama 
dito ang: 

 
a) Atasan ang Digital Transformation  
Agency upang isama ang isang 
komprehensibong pamamaraan sa mga 
digital na serbisyo ng pamahalaan na 
pinasadya para sa mga komunidad na 
CALD.6 
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 Mga Rekomendasyon patuloy.   
 

 

 
 

4. Mga patakaran sa edukasyon at pag-
abot sa mga komunidad ng CALD 
tungkol sa kalusugan sa pag-iisip at 
kapansanan. 

 
Pag-access sa Suporta sa Negosyo 

 
5. Magtatag ng isang Migrant New 

Enterprise Incentive Scheme: Arrive 
and Thrive na programa, na pinasadya 
sa mga pangailangan ng mga kalahok 
nito sa pamamagitan ng pagsasama ng 
pagsuportang wraparound, flexible time 
commitments at isang orally focused 
na paghahatid. 

 

 
 
 
 
 
 
 

b) Pagpapatupad ng mga pangunahing 
pagsasalin na audio para sa mga 
mahahalagang website ng 
pamahalaan at mag-imbed ng mga 
sistema ng referral ng pagsasalin. 

 
c)  Pagmumungkahi ng isa sa isang 

tao na pagtulong para sa bawat 
serbisyong mahalaga. 

 
d) Isang mahusay na pamamaraan sa 

mga empleyado ng CALD para sa 
pangangalap at pagsasanay sa 
mga manggagawa sa frontline na 
maaaring magsalita ng ikalawang 
wika sa mga pangunahing 
tagapagbigay ng serbisyong 
ahensya na tulad ng NDIS, 
Centrelink, ATO, My Aged Care at 
Immigration. 

 
6. Siyasatin ang mga opsyon para sa 

isang tagapag-ugnay ng negosyo na 
mailalagay sa Services Australia para 
sa naka-target na koordinasyon para sa 
mga indibidwal na nais na magsimula ng 
kanilang negosyo. Partikular na 
tungkulin ay ang maaring pagtulong 
sa pakikipag-ugnay ng mga serbisyo 
sa pagsasalin at tumulong sa mga 
aplikante na CALD kapag nag-a-apply 
para sa mga gawad sa mga maliliit 
na negosyo. 

 
6. Australian Government, Digital Transformation Agency, viewed 20 February 2021,<https://www.dta.gov.au/help-and-advice/build-and-improve-services/user-research/under- 
standing-diversity> 

http://www.dta.gov.au/help-and-advice/build-and-improve-services/user-research/under-
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Ang ating pagkakakilanlan bilang 
mga Australyano ay sentro sa 
kung sino tayo bilang mga 
indibidwal, bilang isang komunidad 
at isang bansa. Ang ating 
koneksyon sa bansang ito, kung 
ang ating mga ninuno ay 
nanirahan dito ng sampu-sampung 
libo ng mga taon o kung 
kararating lang natin sa Australya, 
ay mahalaga para sa pagkakaisa 
sa lipunan. 

Itong nakaraang taon ay naging 
mahirap para sa maraming mga 
Australyano. Dapat nating 
ipagmalaki ang ating lakas sa 
pagsasama-sama upang pigilan 
ang COVID-19 at pagkakaroon ng 
isa sa mga mas matagumpay na 
pagtugon sa pandemya sa buong 
mundo. Ngunit kailangan din 
nating kilalanin na para sa 
maraming mga Australyano, ang 
COVID-19 ay isang panahon ng 
karagdagang kapabayaan, kung 
saan sila ay naputul mula sa mga 
serbisyo ng pamahalaan at 
napapailalim sa lumaking mga 
pag-atake sa lahi. 

Ang aming mga pagkonsulta ay 
nilinaw na marami pa ring mga 
dapat gawin upang lubos na 
yakapin ang ating kaibhan ng 
kultura. Napakarami pa ring 
Australyano ang nakakaranas ng 
rasismo, kapwa sa komunidad at 
pang-institusyon. Kailangan nating 
siguraduhin ang praktikal na 

katotohanan ng multikulturalismo at 
naiintindihan ang isang 
magkakaibang populasyon at ang 
mga hadlang sa isang tao na lubos 
na nakikibahagi sa buhay 
pampolitika, pang-ekonomiya at 
panlipunan sa ating bansa ay 
aktibong tinutugunan at matanggal. 
Hindi tayo dapat mabitag sa hindi 
pagpapahalaga ng multicultura-
lismo, na sabihing ipinagmamalaki 
natin ang ating pagkakaiba nang 
hindi talaga nakikinig sa mga pag-
aalala at mga isyu ng ating mga 
komunidad o mas masahol pa, hindi 
pinapansin ang mga ito. 

Ang multikulturalismo ay hindi 
lilitaw lamang mula sa mga pahayag 
na ginawa tungkol sa patakaran ng 
pederal, ngunit sa pamamagitan ng 
pagtatrabaho sa pinakamababang 
antas kasama ang mga lokal na 
grupo ng komunidad. Ang 
pakikipag-ugnayan sa mga 
pamayanang ito ay makasisiguro ng 
tagumpay ng mga programa ng 
pamahalaan. Ang mga taong 
pinagmulan ang CALD at mga 
migrante ay kasangkot sa kanilang 
mga organisasyong pangkomunidad 
na lokal, pangkultura or etniko. 
Itong mga organisasyon ay 
makakatulong upang ipaalam sa 
kanilang mga komunidad kung 
anong mga serbisyo at suporta ang 
naroon at kung paano ma-access ito 
ng mga miyembro ng komunidad. 

Konklusyon. 
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