ARABIC

:

PROTECTIONS FOR PEOPLE WITH

CONVICTION RECORDS

ً ﻉﻡﺍ ﺇﺫﺍ
ﻙﺍﻥ ﻕﺩ ﺕﻡ ﺍﻝﺡﻙﻡ ﺏﺇﺩﺍﻥﺕﻙ ﻑﻱ ﺝﺭﻱﻡﺓ ﺝﻥﺍﺉﻱﺓ .ﻭﻝﻙﻥﻙ ﺕﺵﻉﺭ ﺏﻉﺩﻡ
ﺕﺝﻱﺏ ﺏﺹﺭﺍﺡﺓ ﻉﻥ ﺍﻝﺱﺅﺍﻝ؟
ﻥﻉﻡ ،ﻱﺝﺏ ﺃﻥ ﺕﺝﻱﺏ ﺏﺹﺭﺍﺡﺓ ﻉﻥ ﺍﻝﺱﺅﺍﻝ .ﺇﺫﺍ ﺍﻙﺕﺵﻑ ﺹﺍﺡﺏ
ﺍﻝﻉﻡﻝ ﺏﻉﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﻥﻙ ﻕﺩ ﻕﺩﻡﺕ ﺕﺡﺭﻱﻑﺍًﻡﺕﻉﻡﺩﺍً
ﻑﻱ ﻁﻝﺏ ﺍﻝﺕﻕﺩﻡ
ﻝﻝﻭﻅﻱﻑﺓ ،ﻑﺭﺏﻡﺍ ﻱﺭﻑﺽ ﺕﻭﻅﻱﻑﻙ ﺃﻭ ﻱﻕﻭﻡ ﺏﻑﺹﻝﻙ ﻉﻥ ﺍﻝﻉﻡﻝ.

ﻁﺭﻱﻕﺓ ﺕﻕﺩﻱﻡ
ﺵﻙﻭﻯ
ﺇﺫﺍ ﻙﻥﺕ ﺕﻉﺕﻕﺩ ﺃﻥﻙ ﺕﻉﺭﺽﺕ ﻝﻝﺕﻡﻱﻱﺯ ﺏﺱﺏﺏ

ﺃﻭ ﺱﺝﻝ ﺇﺝﺭﺍﻡﻱ ،ﻑﻱﻡﻙﻥﻙ ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ
ﺕﻡ ﺍﻉﺕﻕﺍﻝﻙ ﻝﺝﺭﻡ ﺝﻥﺍﺉﻱ ﻭﻝﻙﻥ ﻝﻡ ﺕﻭﺝﻩﺇﻝﻱﻙ ﺃﻱﺓ ﺕﻩﻡ .ﻑﻩﻝ ﻱﺡﻕ

ﺃﻭ

New York State Division of Human Rights

)

(.

ﻱﺝﺏ ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺵﻉﺏﺓ ﻑﻱ ﻍﺽﻭﻥ ﺱﻥﺓ

ﺃﻡﺭﺍً
ﻩﺫﺍ ﺍﻝﻡﻥﺵﻭﺭ.

ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻡﺍﺭﺱﺓ ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯﻱﺓ ﻡﻭﺽﻉ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ.

ﺟراﺋم ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
ﺇﺝﺭﺍء ﺍﻝﻡﻕﺍﺏﻝﺓ ﺍﻝﺵﺥﺹﻱﺓ ،ﺕﻡ ﺍﻝﻙﺵﻑ ﻉﻥ ﺇﺩﺍﻥﺕﻙ ﺏﺍﺭﺕﻙﺍﺏ ﺍﻉﺕﺩﺍًء
ﻡﺅﺥﺭﺍً
ﻉﻥﻱﻑﺍً
ﻑﻝﻡ ﺕﺡﺹﻝ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻭﻅﻱﻑﺓ ﻭﺕﻉﺕﻕﺩ ﺏﺃﻥ ﺍﻝﺱﺏﺏ ﻑﻱ
؛

ﻑﻱ ﺍﻝﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺥﺍﺹ ﻑﻕﻁ .ﺃﻡﺍ ﺃﻭﻝﺉﻙ ﺍﻝﺫﻱﻥ ﻝﺩﻱﻩﻡ

ً
ﻕﺍﻥﻭﻥﻱﺍً؟

ﺇﺫﺍ ﻑﻙﺭ ﺹﺍﺡﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﻑﻱ ﺍﻝﻉﻭﺍﻡﻝ ﺍﻝﻡﺫﻙﻭﺭﺓ ﻑﻱ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﻡﻥﺵﻭﺭ

ﻡﺕﻡﺍﺵﻱﺍًﻡﻉ ﺍﻝﻕﺍﻥﻭﻥ.

ﻝﻝﺡﺹﻭﻝ ﻉﻝﻯ ﻡﺯﻱﺩ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ﺃﻭ

ﺇﻝﻯ ﻡﺡﻝ ﺇﻕﺍﻡﺕﻙ ﺃﻭ ﻡﺡﻝ ﻉﻡﻝﻙ ،ﺃﻭ ﻕﻡ ﺏﺯﻱﺍﺭﺕﻥﺍ
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ً
ﻕﺍﻥﻭﻥﻱﺍً؟

ولكن قد ال يحق لها رفض حصولك على الوظيفة ،ما لم يكن
هناك عالقة مباشرة بين اإلدانة والوظيفة أو الرخصة التي
تتقدم إليها ،أو ما لم يكن إصدار الرخصة أو منح الوظيفة
سينطوي على مخاطرة غير محسوبة على ممتلكات وسالمة
ورفاهية اآلخرين.
ولتقرير ذلك ،يتعين على صاحب العمل أخذ العوامل
التالية بعين االعتبار:

•

السياسة العامة لوالية نيويورك التي تهدف إلى تشجيع
منح التراخيص وتوظيف األشخاص الذين خضعوا
ألحكام سابقة باإلدانة.

•

الواجبات والمسؤوليات المحددة الضرورية
المتعلقة بالترخيص أو الوظيفة التي يسعى الشخص
للحصول عليها.

•

اآلثار ،إن وجدت ,الناتجة عن “الجريمة الجنائية” التي
أُدين بها الشخص سابقاً ,وأثرها السلبي على كفاءته أو
قدرته على القيام بمثل هذه الواجبات والمسؤوليات.

•

الفترة الزمنية التي مرت منذ وقوع هذه
الجريمة الجنائية.

•
• مدى خطورة الجريمة الجنائية.
• أية معلومات يتم الحصول عليها من الشخص أو
عمر الشخص عند حدوث الجريمة الجنائية.

ممن ينوب عنه/عنها ،فيما يتعلق بإعادة التأهيل
وحسن السلوك.

القانون الخاص باألشخاص الذين تعرضوا العتقال تم
تبرئتهم منه ،أو قضايا معينة تم إغالقها ،أو األحكام
القضائية باإلدانة لألحداث؛
إذا تعرضت العتقال تم تبرئتك منه ،أو كانت لك قضايا معينة
تم إغالقها ،أو حكم قضائي باإلدانة في سن األحداث ،فال يحق
ألحد سؤالك حول هذا ،أو ممارسة التمييز ضدك لهذا السبب
فيما يتعلق بالتوظيف ،والحصول على التراخيص ،أو توفير
االئتمان أو التأمين.
ويوفر القانون مجاال واسعاً من الحماية من خالل إعالن عدم
مشروعية “ أي تساؤل حول هذا األمر ،سوا ًء في أية استمارات
خاصة بتقديم الطلبات أو ما شابه ذلك ،أو في التصرف السلبي
تجاه أي فرد” فيما يتعلق بأية اعتقاالت غير معلقة وتمت
تبرئتك منها ،أو قضية تم إغالقها ،أو حكم قضائي باإلدانة في
سن األحداث.
وأشكال الحماية الموضحة أعاله ال تنطبق على الوكاالت
الحكومية المعنية بإصدار تراخيص المسدسات واألسلحة النارية
واألسلحة الفتاكة األخرى ،كما أنها ال تنطبق على توظيف ضباط
الشرطة أو ضباط األمن .في مثل هذه األحوال قد تقوم الوكالة
بطلب معلومات حول االعتقال الذي تم تبرئتك منه ،أو القضية
التي تم إغالقها أو الحكم القضائي باإلدانة في سن األحداث.

القانون الخاص باألشخاص الذين تعرضوا
إلدانة جنائية
يجب عليك اإلفصاح عن أي أحكام جنائية سابقة حصلت عليها
لصاحب العمل الذي تتقدم للحصول على وظيفة لديه أو صاحب العمل
الذي تعمل لديه إذا طلب منك ذلك .يحق لصاحب العمل أو الوكالة
المرخصة أن تستعلم عن األحكام الصادرة بشأن الجرائم الجنائية.

إنها السياسة العامة لوالية نيويورك
التي تعمل على التأكد من مشاركة
مواطني الوالية الذين تعرضوا
العتقال تم تبرئتهم منه ،أو قضايا تم
إغالقها ،أو حكم قضائي باإلدانة في
سن األحداث ،أو المدانين بارتكاب
جرائم جنائية ،في األنشطة الفردية
واالقتصادية لهذه الوالية .وتيسيرا
لتحقيق هذا الهدف ,قامت الوالية
بسن أحكام للحماية في إطار قانون
حقوق اإلنسان .وتقع الحماية ضمن
الفئتين التاليتين:
	)1األشخاص الذين تعرضوا العتقال
تم تبرئتهم منه ،قضايا معينة تم
إغالقها ،أو الحاصلون على حكم
قضائي باإلدانة في سن األحداث؛
	)2األشخاص الذين تمت إدانتهم
بجريمة جنائية.

