
التمييز الوظيفي

اعرف حقوقك

 مكتب مقاطعة فيرفاكس 
لحقوق اإلنسان وبرامج المساواة

 هل أنت ضحية من ضحايا 
التمييز الوظيفي؟

هل تم تخفيض رتبتك بسبب عرقك أو لونك؟	 

هل تم فصلك من وظيفتك بسبب حملك؟	 

هل رفضت إحدى الشركات توظيفك ألنك تستخدم كرسيًا 	 
متحرًكا، على الرغم من أنك كنت المرشح األكثر تأهياًل؟

هل تم رفض ترقيتك ألنك تبلغ من العمر 40 عاًما أو 	 
أكبر؟

هل تم فصلك من وظيفتك ألنك احتججت على تصرف 	 
تمييزي؟

إذا كنت تعتقد أنك تعرضت إلى مثل هذه المواقف أو مواقف 
مماثلة، فقد تكون ضحية للتمييز الوظيفي.

كيف يمكننا خدمتك
إن مكتب مقاطعة فيرفاكس لحقوق اإلنسان وبرامج المساواة )OHREP( هو وكالة 
إدارية محايدة تعمل في مجال تقصي الحقائق وإنفاذ قانون مقاطعة فيرفاكس لحقوق 

اإلنسان وقانون مقاطعة فيرفاكس لإلسكان العادل. نحن ال نقدم خدمات التمثيل 
القانوني.

يعمل مكتبنا على تناول قضايا التمييز وذلك من خالل:

حل القضايا من خالل االستالم والفرز والوساطة والتحقيق والتسوية وجلسات 	 
االستماع العامة.

إجراء االختبارات لتحديد مدى التمييز الواقع ضمن حدود مقاطعة فيرفاكس.	 

توفير متحدثين وبرامج متخصصة في مواضيع الحقوق المدنية، بما في ذلك 	 
التمييز السكني والوظيفي. 

يمكنك أيًضا العثور على منشورات مجانية حول التمييز على موقعنا اإللكتروني 
وعند الطلب.

 مكتب مقاطعة فيرفاكس 
لحقوق اإلنسان وبرامج المساواة

Government Center Parkway, Suite 318 12000
Fairfax, VA 22035-0093

رقم الهاتف: 2953-324-703 ، ولمستخدمي الهواتف النصية 711 
fairfaxcounty.gov/humanrights

منشور مقاطعة فيرفاكس في والية فيرجينيا

تلتزم مقاطعة فيرفاكس بعدم ممارسة التمييز على أساس اإلعاقة في جميع برامج المقاطعة 
وخدماتها وأنشطتها. سيتم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وتنسيقات المعلومات البديلة 

عند الطلب.

)Arabic( 2020 سبتمبر

https://www.fairfaxcounty.gov/humanrights/


من نحن

يُطبق مكتب مقاطعة فيرفاكس لحقوق اإلنسان وبرامج المساواة 
)OHREP( قانون مقاطعة فيرفاكس لحقوق اإلنسان وقانون 

مقاطعة فيرفاكس لإلسكان العادل واللذان يحظران ممارسة التمييز 
في الوظيفة واإلسكان واألماكن العامة والتعليم الخاص واالئتمان. 
يستقبل مكتب مقاطعة فيرفاكس لحقوق اإلنسان وبرامج المساواة 

)OHREP( ويحقق في الشكاوي المقدمة من أي شخص يعتقد أنه 
تعرض للتمييز في مقاطعة فيرفاكس.

اعرف القانون

بموجب قانون مقاطعة فيرفاكس لحقوق اإلنسان، يُحظر على أصحاب 
العمل الذين لديهم أربعة موظفين أو أكثر ووكاالت التوظيف والمنظمات 

العمالية العاملة في مقاطعة فيرفاكس ممارسة التمييز ضد أي شخص بناًء 
على عضويتهم في إحدى الفئات المحمية التالية:

العرق ;
اللون ;
الديانة ;
الجنس ;
التوجه الجنسي ;
الهوية الجنسية ;
الحالة االجتماعية ;

الحمل ;
 الوالدة أو الحاالت الطبية ذات  ;

الصلة، بما في ذلك الرضاعة
العمر ;
اإلعاقة ;
الحالة كمحارب قديم ;
األصل القومي ;

يحظر القانون ممارسة التمييز الوظيفي ضد أي شخص فيما يتعلق بما 
يلي:

التوظيف ;
التعيين ;
الترقية ;
الفصل من العمل ;
تحويل الوظيفة ;
 التدريب الوظيفي ;

األجور ;
 أي مصطلح أو حالة أو ميزة  ;

 أخرى 
تتعلق بالوظيفة

يحق للموظفين العمل في بيئة خالية من 
التمييز والتحرش، بما في ذلك، على 

سبيل المثال ال الحصر، التحرش الجنسي 
والتحرش العنصري. باإلضافة إلى ذلك، يحظر 

القانون السعي لالنتقام من أي شخص بسبب 
مشاركته في نشاط محمي، ويشمل ذلك تقديم 

شكوى ضد التمييز واإلدالء بشهادة في أي تحقيق أو دعوى أو جلسة استماع 
أو تقديم المساعدة أو المشاركة فيه.

كيفية تقديم شكوى

إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لتمييز غير قانوني، فيمكنك تقديم شكوى 
إلى مكتب حقوق اإلنسان وبرامج المساواة )OHREP( في غضون 
365 يوًما من تاريخ وقوع التمييز المزعوم. لتقديم شكوى أو لطرح 

أسئلة حول كيفية تقديم شكوى:

اتصل بنا على: 2953-324-703 ، ولمستخدمي الهواتف النصية 
711

 بادر بزيارة موقعنا اإللكتروني: 
fairfaxcounty.gov/humanrights

 تفضل بزيارة مكتبنا على العنوان التالي:
Fairfax County Government Center 

Government Center Parkway, Suite 318 12000 
Fairfax, VA 22035-0093

ال توجد أي رسوم لتقديم شكوى.

يجب تقديم الشكوى في غضون 365 يوًما من تاريخ وقوع التمييز 
المزعوم.

6 خطوات لتقديم شكوى
ابتداًء من تقديم الشكوى وحتى انتهائها، يجب عليك أن تعي الخطوات 

التالية التي سيتم اتخاذها خالل عملية التحقق.

ستقوم بملء استبيان استالم.. 1

سيجري أحد المحققين مقابلة استالم معك عبر الهاتف أو وجهًا . 2
لوجه لكتابة الشكوى.

ستقوم بتحضير نموذج الشكوى والتوقيع عليه.* . 3

يتولى المحقق إخطار المدعى عليه باالتهام.. 4

يتم إجراء تحقيق شامل للوصول إلى الحقائق.. 5

يقرر مكتب حقوق اإلنسان وبرامج المساواة )OHREP( ما إذا . 6
كانت األدلة في صالح الشكوى أم ال. 

*   ال تعتبر شكواك "ُمقدمة" حتى تقوم بالتوقيع عليها، وحتى يقبلها 
مكتب حقوق اإلنسان وبرامج المساواة )OHREP( ويختمها 

بتاريخ للملف.

https://www.fairfaxcounty.gov/humanrights/
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