ARABIC
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اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﺳﺑب
اﻟﺣﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل

ﻝﻕﺩ ﻙﻥﺕ ﺩﻭﻡﺍً
ﻉﻡﻝﻙ .ﻭﻡﻥﺫ ﺃﻁﻝﻉﺕ ﻡﺩﻱﺭﻙ ﺏﻥﺏﺃ ﺡﻡﻝﻙ ﻭﺃﻥﺕ ﺕﺡﺹﻝﻱﻥ ﻉﻝﻯ
ﺕﻕﻱﻱﻡﺍﺕ ﺱﻝﺏﻱﺓ ﻉﻥ ﺃﺩﺍﺉﻙ ﻑﻱ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﻭﺝﺭﻯ ﻭﺽﻉﻙ ﺕﺡﺕ
ﺍﻝﺥﻱﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻡﺕﺍﺡﺓ ﺃﻡﺍﻡﻙ؟

ﻁﺭﻱﻕﺓ ﺕﻕﺩﻱﻡ
ﺵﻙﻭﻯ
ﺇﺫﺍ ﻙﻥﺕ ﺕﻉﺕﻕﺩﻱﻥ ﺃﻥﻩ ﺕﻡ ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯ ﺽﺩﻙ

 ،ﺃﻭ ﺕﻡ ًﺡﺭﻡﺍﻥﻙ ﻡﻥ ﺍﻝﺕﻙﻱﻱﻑﺍﺕ
ﺏﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ Division of Human Rights
ﺍﻝﻭﺽﻉ ،ﻱﻡﻙﻥﻙ ﺍﻝﺕﻕﺩﻡ ﺏﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ
ﻉﻕﺏ ﻉﻭﺩﺕﻙ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﺏﻉﺩ ﺍﻥﺕﻩﺍء ﺇﺝﺍﺯﺓ ﺍﻝﻭﺽﻉ ﺍﻙﺕﺵﻑﺕ ﺃﻥﻩ ﻕﺩ

New York State Division of Human Rights

ﺃﻕﻝ ﺵﺃﻥﺍً
ﺕﻡ ﺵﻍﻝ ﻡﻥﺹﺏﻙ .ﻭﺕﻡ ﻡﻥﺡﻙ ﻡﻥﺹﺏﺍً
ﻡﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻙﻥﺕ
ﻡﺱﺏﻕﺍً ﻡﺍ ﻩﻱ ﺡﻕﻭﻕﻙ؟
.
ﺕﺕﻭﻝﻱﻥﻩ

ﻱﺝﺏ ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺵﻉﺏﺓ ﻑﻱ ﻍﺽﻭﻥ ﺱﻥﺓ
ﻝﻝﻡﻭﻅﻑﻱﻥ ﺍﻝﺡﺍﺹﻝﻱﻥ ﻉﻝﻯ ﺃﺝﺍﺯﺍﺕ ﻝﻍﻱﺭ ﺱﺏﺏ ﺍﻝﺡﻡﻝ ،ﻑﺇﻥ
ﺍﻝﻕﺍﻥﻭﻥ ﻱﻝﺯﻡﻩ ﺏﺍﻝﺕﻉﺍﻡﻝ ﻡﻉﻙ ﺏﺍﻝﻡﺙﻝ .ﻙﻡﺍ ﻕﺩ ﻱﻙﻭﻥ ﻝﺩﻱﻙ

ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻡﺍﺭﺱﺓ ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯﻱﺓ ﻡﻭﺽﻉ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ .ﻝﻡﺯﻱﺩ

ﺍﻝﺡﻕ ﻑﻱ ﺍﻝﻉﻭﺩﺓ ﺇﻝﻯ ﻭﻅﻱﻑﺕﻙ ﺍﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﻙﻥﻭﻉ ﻡﻥ ﺍﻝﺕﻙﻱﻱﻑﺍﺕ

َ
ﻡﻥﺯﻝﻙ
ﺏﺃﻕﺭﺏ ﻡﻙﺕﺏ ﺇﻕﻝﻱﻡﻱ ﺇﻝﻯ
ﺍﻝﻡﺅﻕﺕﺓ ﻭﻑﻕﺍً
ﺃﻥﺕ ﻑﻱ ﺍﻝﺵﻩﺭ ﺍﻝﺱﺍﺏﻉ ﻡﻥ ﺡﻡﻝﻙ ،ﻭﺭﺏ ﻉﻡﻝﻙ ﻱﺽﻍﻁ
ﻉﻝﻱﻙ ﻝﺏﺩء ﺇﺝﺍﺯﺓ ﺍﻝﻭﺽﻉ .ﻭﺃﻥﺕ ﺕﺭﻍﺏﻱﻥ ﻑﻱ ﻡﻭﺍﺹﻝﺓ ﺍﻝﻉﻡﻝ

ﻉﻝﻯ ﺇﺝﺍﺯﺓ ﻭﺽﻉ؟
ﻱﺡﻅﺭ ﻉﻝﻯ ﺃﺭﺏﺍﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﻡﻁﺍﻝﺏﺓ ﻡﻭﻅﻑﺓ ﺡﺍﻡﻝ ﺏﺃﺥﺫ
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ﻡﻭﺍﺹﻝﺓ ﺍﻝﻉﻡﻝ.

ﺃﻭ ﻡﻙﺍﻥ َ
ﻉﻡﻝﻙ؛
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هل أنت حامل وتعملين؟
الثأر لرفع شكوى
يعد مخالفاً للقانون

االمتيازات (مثل ،استحقاقات األقدمية ،اإلجازات المرضية ،التأمين

يحظر قانون حقوق اإلنسان على رب العمل الثأر من

الطبي) التي يتلقاها الموظفون الغائبون عن العمل بسبب إعاقات

الحمل بمثابة إعاقة مؤقتة بموجب قانون حقوق اإلنسان .ومن ثم،

كافة التكييفات المعقولةالتي من شأنها مساعدة الموظفة الحامل على

فإنه يعد مخالفاً للقانون فصل موظفة أو رفض تعيين أي متقدمة

موظف لرفعه شكوى بالتمييز ضد رب العمل أو معارضته
على أي نحو آخر ممارسات العمل التمييزية.
يحظر كذلك الثأر عقب رفع شكوى لدى شعبة حقوق
اإلنسان ،أثناء فترة انتظار البت في الشكوى ،أو في أي وقت
الحق .يمكن رفع دعاوى االنتقام والفصل فيها باعتبارها
شكاوى منفصلة ومستقلة.

ال يجوز معاملة أي موظفة حامل على نحو مختلف عن
اآلخرين من ذوي اإلعاقات المؤقتة ويلزم أن تحصل على ذات

غير مرتبطة بالحمل .يلزم على رب العمل أن يضع في اعتباره

يندرج التمييز القائم على الحمل تحت إطار التمييز بسبب الجنس
وفقاً لقانون حقوق اإلنسان بوالية نيويورك .يمكن كذلك اعتبار

أداء وظيفتها كما ينبغي .يجوز لرب العمل فقط المطالبة بالمستندات

لشغل وظيفة لكونها حامل أو نظراً لحالة مرتبطة بحملها أو التمييز

الموظفين اآلخرين.

ضدها في أمور مثل أحكام التوظيف أو شروطه أو امتيازاته بسبب

يستوجب القانون أن تتضمن خطط التأمين الصحي وتأمين

الحمل أو الوضع.

الطبية التي تثبت قدرة الموظفة على العمل كما هو مطلوب من

اإلعاقة التي يتبناها رب العمل معاملة الحمل مثله مثل باقي أنواع
اإلعاقات قصيرة األجل األخرى (مثل ،كسر بالقدم ،أزمة قلبية...،
إلخ) .يتعين على أرباب العمل الذين يوفرون تأمين صحي لموظفيهم
أن يغطي هذا التأمين تكاليف الحمل بنفس المدي الذي يغطي به
النفقات الطبية األخرى.
يلزم على أرباب العمل الحفاظ على الوظائف الخاصة بالسيدات
المتغيبات نتيجة للحمل أو الوضع طالما كانوا يفعلون ذلك مع
سائر الموظفين المتغيبين في إجازات ألسباب أخرى .يتم اعتبار
اإلجازة بوجه عام من ضمن التكييفات المعقولة لإلعاقة المؤقتة.
يمكن استخدام جميع اإلجازات المرضية المتاحة وإجازات العطالت
لتغطية الفترة التي ال تتمكن خاللها الموظفة الحامل من العمل.
قد يكون من حقك كذلك الحصول على إجازات إعاقة ورعاية طفل
بموجب القانون الفيدرالي لألسرة واإلجازة الطبية.

يحظر قانون حقوق اإلنسان على أرباب العمل مطالبة أي موظفة
حامل بأخذ إجازة وضع إجبارية إال إذا كان الحمل يعيق الموظفة عن
أداء مهام عملها كما ينبغي .إذا حدث ،أثناء فترة الحمل ،أن غابت
الموظفة عن العمل بسبب حالة مرتبطة بالحمل ثم استردت عافيتها،
ال يجوز لرب عملها مطالبتها باالستمرار في اإلجازة إلى أن تضع
طفلها طالما كانت قادرة بدنياً على العودة إلى العمل.

