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ﺃﻥﺕ ﺱﺡﺍﻕﻱﺓ ﻭﺍﺹﻁﺡﺏﺕ ﺹﺩﻱﻕﻙﺕﻙ ﻝﺡﺽﻭﺭ ﺡﻑﻝﺓ ﻑﻱ ﻑﻱ ﻡﻭﻕﻉ
ﻉﻡﻝﻙ .ﻉﻥﺩ ﻉﻭﺩﺕﻙ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻉﻡﻝ ،ﺏﺩﺃﺕ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﺥﺍﺹﺓ ﺏﺍﻝﻙﺭﺍﻩﻱﺓ
ﻝﻝﻡﺙﻝﻱﻱﻥ ﻑﻱ ﺍﻝﻅﻩﻭﺭ ﻉﻝﻯ ﻡﻙﺕﺏﻙ .ﻑﻩﻝ ﻩﺫﺍ ﻍﻱﺭ ﻕﺍﻥﻭﻥﻱ؟

ﻝﻡﻡﺍﺭﺱﺓ
ﻝﺕﻡﻱﻱﺯ ﻑﻱ
ﻡﺝﺍﻝ ﺍﻝﻉﻡﻝ
ﺏﻡﻭﺝﺏ ﻕﺍﻥﻭﻥ

ﺍﻝﻡﻉﻱﻥ ﻡﻥ ﻕﺏﻝ ﺍﻝﺵﺭﻙﺓ ﻝﺕﻝﻕﻱ ﺍﻝﺵﻙﺍﻭﻯ .ﺕﺃﻙﺩﻱ ﻡﻥ ﺍﺡﺕﻑﺍﻅﻙ

ﻁﺭﻱﻕﺓ ﺕﻕﺩﻱﻡ
ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ
ﺇﺫﺍ ﻙﻥﺕ ﺕﻉﺕﻕﺩ ﺃﻥﻙ ﺕﻉﺭﺽﺕ ﻝﻝﺕﻡﻱﻱﺯ ﻑﻱ ﺍﻝﻉﻡﻝ
ﻉﻝﻯ ﺃﺱﺍﺱ ﺍﻝﻉﻡﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻝﻉﺭﻕ ،ﺃﻭ ﺍﻝﻉﻕﻱﺩﺓ ،ﺃﻭ
ﺍﻝﻝﻭﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻝﻡﻥﺵﺃ ﺍﻝﻕﻭﻡﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﺕﻭﺝﻩ ﺍﻝﺝﻥﺱﻱ،

ﺃﻥﺕ ﻥﺍﺉﺏﺓ ﻝﻝﺭﺉﻱﺱ ﻭﺕﻡ ﺕﺝﺍﻩﻝﻙ ﻑﻱ ﺍﻝﺕﺭﻕﻱﺓ ﻑﻱ ﻉﺩﺓ ﻡﻥﺍﺱﺏﺍﺕ .ﻑﻱ

ﺃﻭ ﺍﻝﻥﺯﻉﺓ ﺍﻝﻭﺭﺍﺙﻱﺓ ﺃﻭ ﺡﺍﻝﺓ ﺍﻝﻥﺍﻕﻝ ﻝﻝﻡﺭﺽ ،ﺃﻭ
ﺇﺫﺍ ﺕﻡ ﺕﺝﺍﻩﻝﻙ ﻑﻱ ﺍﻝﺕﺭﻕﻱﺓ ﺏﺱﺏﺏ ﺍﻝﻥﻭﻉ ،ﻱﻙﻭﻥ ﺫﻝﻙ
ﻍﻱﺭ ﻕﺍﻥﻭﻥﻱ.

New York State Division of Human Rights
ﻕﻡﺕ ﺏﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﻙﻭﻯ ﺏﺡﺱﻥ ﻥﻱﺓ ﺽﺩ ﺹﺍﺡﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﺏﺱﺏﺏ ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯ
ﺍﻝﻉﺭﻕﻱ .ﻑﺕﻡ ﺥﻑﺽ ﺭﺕﺏﺕﻙ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻑﻭﺭ .ﻑﻩﻝ ﻩﺫﺍ ﻍﻱﺭ ﻕﺍﻥﻭﻥﻱ؟

ﺍﻝﺭﺕﺏﺓ ﻱﺏﺩﻭ ﺃﻥﻩ ﻱﺕﻉﻝﻕ ﺏﺍﻝﻥﻱﺓ ﻑﻱ ﻡﻡﺍﺭﺱﺓ ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯ ﻭﺍﻝﺙﺃﺭ.

ﻩﻝ ﺃﻥﺕ ﺏﺡﺍﺝﺓ ﺇﻝﻯ ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ ﺹﺍﺡﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﺏﺱﺏﺏ
ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯ ﻕﺏﻝ ﺕﻕﺩﻱﻡﻩﺍ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺵﻉﺏﺓ؟
ﺃﻥﺕ ﻍﻱﺭ ﻡﻁﺍﻝﺏ ﺏﺍﻝﻕﻱﺍﻡ ﺏﺫﻝﻙ .ﺏﺍﻝﺭﻍﻡ ﻡﻥ ﺃﻥﻩ ﻑﻱ ﺍﻝﻉﺩﻱﺩ ﻡﻥ
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ANDREW M. CUOMO, GOVERNOR
ONE FORDHAM PLAZA
BRONX, NEW YORK 10458
(718) 741-8400
WWW. DHR.NY.GOV

ﻱﺝﺏ ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺵﻉﺏﺓ ﻑﻱ ﻍﺽﻭﻥ ﺱﻥﺓ
ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻡﺍﺭﺱﺓ ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯﻱﺓ ﻡﻭﺽﻉ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ .ﻝﻡﺯﻱﺩ

ﺏﺃﻕﺭﺏ ﻡﻙﺕﺏ ﺇﻕﻝﻱﻡﻱ ﺇﻝﻯ ﻡﻥﺯﻝﻙ ﺃﻭ ﻡﻙﺍﻥ

www.dhr.state.ny.us

ضرورة التقليل من األضرار

عملية تقديم الشكوى داخليا

إذا تم فصلك من قبل صاحب العمل ،يجب القيام بمحاوالت

يملك معظم أصحاب العمل وسيلة داخلية لإلبالغ عن مزاعم القيام

معقولة للحصول على عمل لتجنب الضرر المالي .ويعرف

بعمليات تمييز في مكان العمل .فإذا كان صاحب العمل قد حدد

ذلك بتقليل األضرار التي تلحق بك ،وإلثبات اتخاذك

وسيلة لإلبالغ عن عمليات التمييز ،فعليك إتباعها واإلبالغ عن

للخطوات المالئمة إليجاد وظيفة ،يوصى بتسجيل كافة

األسلوب التمييزي إلى ممثل المؤسسة المعين لهذا الغرض .في

الخطابات ،ورسائل البريد اإللكتروني ،والوثائق األخرى

العديد من الحاالت ،يكون هذا الممثل هو مدير الموارد البشرية،

التي توضح جهودك للحصول على وظيفة .قد يؤثر عدم
تقليل األضرار بشكل سلبي على كم التعويضات الممنوحة
في حال قبول شكواك.

أو المستشار العام أو المشرف عليك .إذا كان المشرف عليك هو
المتورط في التصرف التمييزي ،فعليك إذن تقديم الشكوى إلى
شخص أعلى منه في اإلدارة .يمكن أن يؤثر عدم إتباعك اإلجراءات
الداخلية لتقديم الشكوى قبل التقدم إلى الشعبة أو وكالة أخرى بشكل
عكسي على قضيتك.

إذا كان النصر حليفك في الشكوى ،ما التعويضات
المتاحة أمامك؟
األضرار الفعلية :وتشمل الرواتب المتأخرة والتعويض
عن المنافع المفتقدة ،مثل تغطية التأمين الطبي والمزايا
اإلضافية األخرى.
األضرار التعويضية :وتشمل التعويض عن الضرر ،واأللم
والمعاناة النفسية.
العودة إلى المنصب الذي كنت تشغله إلى جانب بعض
اإلعانات اإلنصافية األخرى ،مثل أمر الشخص المعتدي
بالتوقف والكف عن سلوك معين ،أو تبني سياسات إيجابية
لمناهضة للتمييز.

قم بتسجيل
السلوك التمييزي المزعوم
من األهمية بإمكان التأكد من االحتفاظ بكافة الشكاوى المقدمة
للمشرفين أو اإلدارة مكتوبة ،حيث غالبا ما يكون من الصعب إثبات
الشكاوى اللفظية إذا أنكر صاحب العمل معرفتها .لذلك يوصى بشدة
تسجيل أو تدوين أو االحتفاظ بمفكرة تعكس السلوك التمييزي الذي
تعرضت له .يجب تحديث المدونة أو المذكرة يوميا بشكل منتظم.
بمعنى آخر ،يجب التدوين والتسجيل على أساس يومي أو بسرعة
قدر اإلمكان بعد حدوث السلوك التمييزي .يفضل االحتفاظ بالمدونة
أو المذكرة في المنزل.

الدليل األساسي
لممارسة التمييز في
مجال العمل
للوقوف على الهدف الحقيقي من قول حاكم نيويورك
“نيويورك واحدة” ،من األهمية بإمكان أن يحصل
كل سكان نيويورك على فرص متساوية في
الحصول على وظيفة خالية من كارثة التمييز .يأتي
قانون حقوق اإلنسان بوالية نيويورك بين أحد أوسع
القوانين الخاصة بمواجهة التمييز في الدولة ،حيث
إنه يحظر التمييز في توظيف وفصل الموظفين ،أو
في األجور ،وكذلك التمييز من حيث بنود وشروط
وامتيازات الوظيفة.
يحظر عليك قانون حقوق اإلنسان التمييز في
الوظيفة بناء على السن أو العرق أو العقيدة أو اللون
أو األصل القومي أو الميل الجنسي أو الموقف من
التجنيد أو النوع أو اإلعاقة أو الخصائص الوراثيية
التوجيهية أو حالة الحامل أو الحالة االجتماعية ألي
شخص .عالوة على أن الموظفين الذين يقومون
بتقديم شكوى ضد التمييز يتم حمايتهم من اتخاذ أي
إجراء ثأري ضدهم من قبل أصحاب العمل .وينطبق
هذا القانون على كل أصحاب العمل الذين لديهم
أربعة موظفين أو أكثر.

