LINCOLN COMMISSION ON
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تعمل لجنة لينكولن لحقوق اإلنسان للقضاء عىل جميع أشكال التمييز
العنرصي ومنعها  ،لضامن وتكافؤ الفرص لجميع مواطني املدينة .توفر
اللجنة أيضً ا التعليم والتواصل لتعزيز فهم الفرد لحقوقه
خدماتنا مجانية

مدينة لينكولن
لجنة حقوق االنسان
 S 555شارع  ، 10ش304 .
لينكولن  ،شامل رشق الواليات املتحدة 68508 ،
humanrights.lincoln.ne.gov
هاتف 402.441.7624
فاكس 402.441.6937
ساعات العمل :من  8صبا ًحا إىل  4:30مسا ًء أيام األسبوع

لجنة لينكولن لحقوق اإلنسامنا هو التمييز العنرصي؟
قد يحدث التمييز لعنرصي إذا تعرضت ملعاملة غري متكافئة من ِقبل
فرد ميتلك حصانة أو رشكة تجارية أو إسكانية وقد حدث هذا بسبب
وضعك يف فئة أو أكرث من الفئات التالية:
العرق
اللون برشة ( لون البرشة مخلوط السحنة أو املتدرج اللون)
الجنس (ذكر\ أنثي  ،يشمل املرأة الحامل)
الدين
) األصل القومي أو النسب (البلد الذي تنتمي إليه أنت أو عائلتك ،
ويشمل اللهجة والعرق
العمر (أكرث من  - )40فقط يف العمل
العجز
الحالة االجتامعية (متزوج أوغري متزوج)
الوضع العائيل (األطفال دون سن  18سنة  ،ويشمل الحامل والسعي إىل
حضانة القارص) فقط يف السكن
ما هو االنتقام؟
تحظر قوانني تكافؤ الفرص املتساوية فعل االنتقام من فرد شارك
يف نشاط قانوين محمي .إذا كنت متارس نشاطًا محم ًيا وتعتقد أنك
تعرضت إىل رضر ألنه إذا حدث ذلك  ،فقد ينطبق عليك
أمثلة عىل األنشطة املحصنة
الشكوى من التمييزالعنرصي  ،مبا يف ذلك املضايقة
معارضة أعامل التمييزالعنرصي ،مبا يف ذلك املضايقة
رفع الدعوة ضد التمييز العنرصي
املشاركة كشاهد يف قضية التمييزالعنرصي
طلب أو استخدام احتجاج معقول  ،مبا يف ذلك اإلعاقة والحمل
واملامرسات الدينية
يف معظم الحاالت  ،يجب عليك تقديم شكواك يف غضون عام واحد من
تاريخ التمييز العنرصي املزعوم
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لجنة لينكولن لحقوق اإلنسان
نحن وكالة تحقيق محايدة
نحن باحثون مستقلون عن الحقائق لنوفر هذه املعلومات للمفوضني
التخاذ القرارات
ميكننا فقط التحقيق يف الشكاوى التي تحدث داخل حدود مدينة
لينكولن
يف معظم الحاالت  ،يجب عليك تقديم شكواك يف غضون عام واحد من
تاريخ التمييز العنرصي املزعوم
لتقديم املطالبة\الشكوي
اتصل بالرقم  402.441.7624للتحدث إىل محقق
سيقوم املحقق بإجراء مقابلة معك وإعداد شكوى نيابة عنك  ،والتي
سرتاجعها وتوقعها
نحقق يف التمييز العنرصي املزعوم بسبب العرق أو اللون أو الجنس
(الجنس) أو الدين أو األصل القومي أو السن (أكرث من  )40أو اإلعاقة
أو الحالة الزوجية أو الوضع العائيل أو االنتقام  ،الذي من املفرتض أنه
حدث يف مكان عملك أو سكنك أو يف مكان عام مفتوح للجمهور
سيتم مراجعة قضيتك من قبل املفوضني و ستتلقى خطا ًبا يوضح
النتائج التي توصلوا إليها يف قضيتك

LINCOLN COMMISSION ON

HUMAN
RIGHTS

humanrights.lincoln.ne.gov
402-441-7624
555 S. 10th St. Ste. 304
Lincoln, NE 68508

أماكن اإلقامة العامة
يحمي القانون حقوقك األساسية يف املعاملة العادلة واملتساوية من قبل
الرشكات واملرافق املفتوحة للجمهور .يجب أن تكون مداخل الوصول
والقبول غري متييزية .لديك الحق يف التمتع بأي فرص متاحة لعامة الناس
التمييز العنرصي رمبا قد يحدث إذا
يتم فحصك عن كثب أو متابعتك بواسطة موظفي املتجر أو املطعم
يطلب منك العديد من اثباتات الهوية
يُحرم منك أي خدمة عند محاولة رشاء منتج  ،مثل رشاء الطعام من مطعم
أو تذاكر ملكان ترفيهي
تشمل األماكن العامة مثل املطاعم و الحانات  ,أماكن الرتفيه  ,أماكن
االجتامعات العامة  ,مؤسسات البيع أو اإليجار  ,محطات النقل العام
واملؤسسات التعليمية  ,مؤسسات الخدمة االجتامعية  ,مراكز الرتفيه ,
اللياقة البدنية  ,املتنزهات وأماكن العرض العامة
املؤسسات التي قد متنع الوصول اليها قانون ًيا تشمل
املنظامت الدينية  ,املنظامت الغري ربحية  ,األندية الخاصة و املؤسسات
األخرى غري املفتوحة للجمهور
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التمييز العنرصي يف السكن
يحمي القانون حقك يف العيش يف املكان الذي تريده
بغض النظر عن عرقك أو لونك أو جنسك (ذكر\ أنثي) أو دينك أو أصلك
القومي أو أصلك أو إعاقتك أو حالتك الزوجية أو حالتك العائلية أو
انتقا ًما لالنخراط يف نشاط قانوين محمي
قد يحدث التمييز السكني إذا:
مل يتم اطالعك عيل السكن بسبب الحمل أو الوضع كوالد أو مانح رعاية
السعر املعروض مختلف بالنسبة لك بسبب الحمل أو األطفال
هناك رفض لتقديم سكن معقول لشخص معاق
يتم طرح أسئلة مثل “كم عدد األطفال لديك؟ منذ متى وأنت تقيم هنا؟”
“هل تتحدث اإلنجليزية؟ “هل ترتدي هذا الوشاح دامئًا؟”
يتم توجيهك بعيدًا عن أو باتجاه أحياء معينة”سوف تتناسب بشكل جيد
يف هذا املجال”
يتم ذكر العنف املنزيل أو تقارير الرشطة كعامل يف حرمانك من التأجري
يبدو أن دينك عامل عوامل الرفض

التمييز العنرصي يف العمل
التمييز العنرصي يف العمل قد يحدث لك إذا كنت:
يعاملونك بطريقة مختلفة عن املوظفني
بسبب عرقك أو لونك أو جنسك (ذكر\ أنثي) أو دينك أو أصلك القومي
أو أسالفك أو عمرك (أكرث من  40عا ًما) أو اإلعاقة أو الحالة الزوجية أو
االنتقام منك للمشاركة يف نشاط عام قانوين.
االمثله تشمل:
فشلت يف ايجاد عمل
رشوط وأحكام العمل املختلفة
املضايقة
التحرش الجنيس
اإلنهاء أو االستقالة القرسية
الفشل يف الرتويج
عدم املساواة يف األجور أو التعويض
التقليل من الشأن
الفشل أو الرفض يف توفري سكن معقول بسبب إعاقتك أو حملك أو
مامرستك الدينية
من غري القانوين ألصحاب العمل االنتقام من املوظفني بسبب تقدميهم
شكاوى التمييز العنرصي أو املضايقة أو ملشاركتهم يف تحقيق يف مكان
العمل يتعلق بالتمييزالعنرصي
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