ARABIC

EMPLOYMENT RIGHTS FOR VICTIMS OF
DOMESTIC VIOLENCE

ﺡﻕﻭﻕ ﺍﻝﻭﻅﻱﻑﻱﺓ

ﺵﻉﺏﺓ ﺡﻕﻭﻕ

ﺡﺹﻝﺕ ﻉﻝﻯ ﺃﻡﺭ ﺡﻡﺍﻱﺓ ﻥﻅﺭﺍ ﻝﻙﻭﻥﻙ ﺽﺡﻱﺓ ﻡﻥ ﺽﺡﺍﻱﺍ ﺍﻝﻉﻥﻑ
ﺍﻝﻡﻥﺯﻝﻱ ،ﺙﻡ ﻕﻡﺕ ﺏﺕﻕﺩﻱﻡﻩ ﺇﻝﻯ ﺹﺍﺡﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﻭﺃﻅﻩﺭﺕ ﻝﻩ
ﺕﺥﻭﻑﻙ ﻡﻥ ﻡﺡﺍﻭﻝﺓ ﺕﺡﺭﺵ ﺍﻝﺝﺍﻥﻱ ﺏﻙ ﻑﻱ ﻡﻙﺍﻥ ﺍﻝﻉﻡﻝ ،ﻑﻩﻝ
ﻱﻡﻙﻥ ﺡﻱﻥﺉﺫ ﺇﻥﻩﺍء ﻭﻅﻱﻑﺕﻙ؟

ﺡﻡﺍﻱﺓ ،ﺃﻭ ﻡﺝﻱء ﺍﻝﺝﺍﻥﻱ ﺇﻝﻯ ﻡﻙﺍﻥ ﺍﻝﻉﻡﻝ .ﺇﺫﺍ ﺍﻥﺕﻩﻙ ﺍﻝﺝﺍﻥﻱ
ﺃﻡﺭ ﺍﻝﺡﻡﺍﻱﺓ ،ﺃﻭ ﻕﺍﻡ ﺏﺍﺭﺕﻙﺍﺏ ﺕﺝﺍﻭﺯﺍﺕ ﻑﻱ ﻡﻙﺍﻥ ﺍﻝﻉﻡﻝ ،ﻱﺝﺏ
ﺍﺱﺕﺩﻉﺍء ﺍﻝﺵﺭﻁﺓ ﻙﻡﺍ ﻩﻭ ﺍﻝﺡﺍﻝ ﻙﺫﻝﻙ ﻡﻉ ﺃﻱ ﺵﺥﺹ ﺁﺥﺭ
ﻱﺭﺕﻙﺏ ﺕﺹﺭﻑﺍﺕ ﻡﺥﺍﻝﻑﺓ ﻑﻱ ﻡﻙﺍﻥ ﺍﻝﻉﻡﻝ.

ﻁﺭﻱﻕﺓ ﺕﻕﺩﻱﻡ
ﺵﻙﻭﻯ
ﺇﺫﺍ ﻙﻥﺕ ﺕﻉﺕﻕﺩ ﺃﻥﻙ ﺕﻉﺭﺽﺕ ﻝﻝﺕﻡﻱﻱﺯ ﻑﻱ ﺍﻝﻉﻡﻝ
ﻡﻥ ﻕﺏﻝ ﺹﺍﺡﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﻝﻙﻭﻥﻙ ﺽﺡﻱﺓ ﻝﻝﻉﻥﻑ

New York State Division of Human Rights

ﻕﻭﻡ ﺏﻁﻝﺏ ﺇﺝﺍﺯﺓ ﻝﻝﺫﻩﺍﺏ ﻝﻝﻡﺡﻙﻡﺓ ،ﺃﻭ ﺕﻕﺩﻱﻡ ،ﺃﻭ ﻁﻝﺏ

ﺃﺹﺡﺍﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﺍﻝﺫﻱﻥ ﻝﺩﻱﻩﻡ ﺃﺭﺏﻉﺓ ﻡﻭﻅﻑﻱﻥ ﺃﻭ
ﺃﻙﺙﺭ ،ﻱﺝﺏ ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺵﻉﺏﺓ ﻑﻱ ﻍﺽﻭﻥ
ﺱﻥﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻡﺍﺭﺱﺓ ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯﻱﺓ ﻡﻭﺽﻉ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ .ﺕﺕﻡ
ﺏﺃﻱ ﺡﻙﻡ ﺃﻭ ﺵﺭﻁ ﺃﻭ ﺍﻡﺕﻱﺍﺯ ﻱﺕﻉﻝﻕ ﺏﺍﻝﻭﻅﻱﻑﺓ ﻥﻅﺭﺍ ﻝﻙﻭﻥﻩ ﺽﺡﻱﺓ

ﺍﻝﻭﻅﻱﻑﻱﺓ ﺍﻝﻡﺕﺥﺫﺓ ﻑﻱ 7
ﻱﻭﻝﻱﻭ 2009ﺃﻭ ﺏﻉﺩﻩ.
ﺕﺡﺕﺍﺝ ﺇﻝﻯ ﺇﺝﺍﺯﺓ ﻝﻝﺡﺹﻭﻝ ﻉﻝﻯ ﺥﺩﻡﺍﺕ ﻁﺏﻱﺓ ﺃﻭ ﻥﻑﺱﻱﺓ ﻥﺕﻱﺝﺓ

ﻝﻝﻡﺯﻱﺩ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺕﻕﺩﻡ ﺏﺵﻙﻭﻯ ،ﻱﻡﻙﻥﻙ

www.dhr.state.ny.us
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ﺏﺱﺏﺏﻩﺍ .ﻱﺝﻭﺯ ﻝﺹﺍﺡﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﻁﻝﺏ ﺇﺥﻁﺍﺭ ﻡﻥ ﻡﻕﺩﻡ ﺍﻝﺥﺩﻡﺓ،
ﻙﻡﺍ ﺃﻥﻩ ﻱﺝﻭﺯ ﻝﻩ ﺃﻱﺽﺍ ﺃﻥ ﻱﻁﺍﻝﺏ ﻙﺍﻑﺓ ﺍﻝﻡﻭﻅﻑﻱﻥ ﺏﺕﻕﺩﻱﻡ ﺇﺥﻁﺍﺭ

أشكال أخرى لحماية الضحايا

للمزيد من المعلومات

إجازات الحصول على الرعاية الطبية.

يمكن لضحايا العنف األسري وكذلك أصحاب العمل الحصول
على المزيد من المعلومات من خالل:

يتم حماية ضحايا العنف األسري الذين يحتاجون إلى إجازة
من العمل للحصول على الرعاية الطبية أو النفسية من خالل
أحكام اإلعاقة ووسائل المساعدة المناسبة لقانون حقوق
اإلنسان ،ويمكن إعمال تلك الحقوق عن طريق الشعبة .يملك
الضحايا كذلك حقوقا بموجب قانون اإلجازة الطبية األسرية
الفيدرالي ( )FMLAوقوانين اإلعاقة األخرى؛ غير أنه ال يتم
إنفاذ تلك القوانين عن طريق الشعبة.

إجازات أخرى.
من غير القانوني لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء ضار ضد
موظف كان ضحية لجريمة ما عند حصوله على إجازة
للظهور في المحكمة لإلدالء بشهادته ،أو مراجعة المدعي
العام بالمقاطعة ،أو حصوله على أمر حماية ،بموجب قانون
العقوبات الخاص بوالية نيويورك §  .215.14ال يتم إعمال
هذا الحق الخاص عن طريق الشعبة .غير أنه طبقا لقانون
حقوق اإلنسان تعتبر معاملة شخص كان ضحية للعنف
األسري بشكل مختلف عن باقي الموظفين الذين يحتاجون
إلى إجازة ألسباب أخرى ،على أنه عمل تمييزي.

مكتب والية نيويورك لمنع العنف األسري

(New York State Office for
)the Prevention of Domestic Violence

الحقوق الوظيفية
لضحايا العنف األسري
تم تعديل قانون الحقوق بوالية نيويورك اعتبارا من 7

)518( 457-5800
www.opdv.state.ny.us

يوليو/تموز  ،2009لتقديم الحماية من التمييز في العمل ضد

ائتالف والية نيويورك لمواجهة العنف األسري

ضحايا العنف األسري.

(New York State Coalition Against
)Domestic Violence

)800( 942-6906
www.nyscadv.org

الخط الساخن لمواجهة العنف األسري األسباني
بوالية نيويورك

()NYS Spanish Domestic Violence Hotline

يحدد قانون حقوق اإلنسان ضحية العنف األسري بأنه الشخص
الذي كان ضحية تصرف يشكل جريمة أسرية بموجب قانون
محكمة األسرة بوالية نيويورك§ 812

ال يجوز قانونا ارتكاب عملية تمييز ضد الشخص ضحية
العنف األسري فيما يتعلق بالتوظيف ،أو االرتقاء الوظيفي،

)800( 942-6908
www.vipmujeres.org

أو طلبات االنتفاع باإلجازات ،أو األحكام ،أوالشروط أو

حقوق العمل الخاصة بضحايا االنتهاك.

االمتيازات أخرى للوظيفة.

()ERSA

التأمين ضد البطالة.

)(Employment Rights for Survivors of Abuse
المشروع الوطني لتقديم خدمات قانونية مجانية متعلقة بالعمل.

إذا كنت بحاجة إلى ترك العمل بسبب العنف األسري فمن
غير الضروري أن يحول ذلك دون حصولك على منافع
التأمين ضد البطالة .وبموجب قانون العمل الخاص بوالية
نيويورك §  ،593فإن الظروف المتعلقة بالعنف األسري
قد تكون “سبب وجيها” لترك العمل بشكل طوعي .وكذلك،
من غير الضرورة أن تقف مشاكل األداء الوظيفي المتعلقة
بالعنف األسري (مثل التغيب عن العمل أو التأخير) حائال
دون الحصول على تلك المنافع.

)212( 925-6635
http://www.legalmomentum.org

للحصول على الخدمات الخاصة بضحايا العنف األسري في
منطقتك ،يرجى الدخول إلى:
nyscadv.org/directory.htm

أو اتصل بواحد من  800رقم من أرقام الخط الساخن
المحددة أعاله.

كما أنه من غير القانوني أن يقوم صاحب العمل باتخاذ إجراء
للثأر من تقديم شكوى ضد التمييز.

السياسة العامة
تعزز تلك الحقوق الوظيفية السياسة العامة لوالية نيويورك من
خالل حماية ضحايا العنف األسري من التمييز في العمل مما
لتمكينهم من التعامل مع الظروف االستثنائية لحياتهم وتحقيق
االستقالل المادي بعيدا عن المسيئين إليهم.

