THE DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT & HOUSING

العنف بسبب الكراهية
والحقوق المدنية

تتمثل

مهمة Department of Fair Employment and

( Housingدائرة المعاملة الوظيفية العادلة واإلسكان) في
حماية سكان والية كاليفورنيا من التمييز غير المشروع في
العمل والسكن وأماكن اإلقامة العامة ومنعهم كذلك من ارتكاب
أعمال عنف بسبب الكراهية واالتجار بالبشر.

أمثلة على العنف بسبب الكراهية

قانون رالف للحقوق المدنية
يحظر أعمال العنف أو التهديد بالعنف بسبب جنس/نوع الشخص الحقيقي أو
المتصورة بما في ذلك الحمل والوالدة والحاالت الطبية ذات الصلة والهوية
الجنسية والتعبير الجنسي أو العرق أو اللون أو الدين أو النسب أو األصل
القومي أو اإلعاقة أو الحالة الطبية أو المعلومات الوراثية أو الحالة االجتماعية
أو التوجه الجنسي أو الجنسية أو اللغة األساسية أو حالة الهجرة أو االنتماء
السياسي أو موقف الشخص من نزاع عمالي (قانون كاليفورنيا المدني
الباب .)51.7
هذه الصفات المذكورة تعد مجرد أمثلة وأسس أخرى على دعوى التمييز
الممكنة بموجب القانون .كما أن األعمال التي يحظرها القانون المدني قد تشكل
أيضًا أعماالً جنائية ويمكن أن تعرض المخالفين لعقوبات جنائية .ويحظر قانون
رالف للحقوق المدنية على الشخص أن يطلب التنازل عن حماية القانون كشرط
إلبرام عقد للسلع أو الخدمات ،بما في ذلك الحق في تقديم شكوى أو دعوى أو
إخطار النائب العام ،أو  ،DFEHأو المدعي العام أو وكالة إنفاذ القانون.

ما هو دورDFEH
تطبق Department of Fair Employment and
) Housing (DFEHالقوانين المدنية في
والية كاليفورنيا التي تحظر العنف
بسبب الكراهية من خالل
التحقيق في الشكاوى؛
المالحقة القضائية بسبب انتهاكات القانون؛ و
تثقيف الشعب في كاليفورنيا بالقوانين التي تحظر العنف بسبب
الكراهية واالتجار بالبشر والتحرش والتمييز من خالل توفير
المواد المكتوبة والمشاركة في الندوات والمؤتمرات.

لمزيد من

المعلومات::

Department of Fair Employment and Housing Toll
الرقم المجاني(800) 884‐1684 :
اإلعاقة السمعية والكالمية(800) 700‐2320 :
اإلنترنتwww.dfeh.ca.gov :
ALSO FIND US ON

إذا كان لديك عجز يمنعك من تقديم نموذج شكوى مكتوبة مسبقًا
على اإلنترنت ،يمكنك مراسلتنا عن طريق البريد أو بالبريد
اإللكتروني ،وتستطيع  DFEHمساعدتك من خالل كتابة شكواك
ال ُمسبقة عن طريق الهاتف أو بالنسبة لألفراد الصم أو ضعاف
السمع أو الذين لديهم إعاقات كالمية ،فمن خالل الخدمة التي
تقدمها والية كاليفورنيا ( ،)711أو االتصال بنا عن طريق خدمة
التواصل عبر الفيديو الخاصة بك على رقم (884-1684 )800
(صوتي).
لتحديد موعد ،اتصل على Communication Center
(مركز التواصل) على رقم ( 800-884-1684صوتي)
أو  (TTY) 800-700-2320أو عبر البريد اإللكتروني
علىcontact.center@dfeh.ca.gov.
تلتزم  DFEHبإتاحة الوصول إلى المواد التي لدينا بتنسيق بديل
باعتبارها ترتيبات تيسير معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة عند
الطلب.
اتصل بدائرة  DFEHعلى رقم (( 884-1684 )800صوت أو عن
طريق االتصال بمشغل االتصال  ،)711أو عبر المراسلة البرقية
على ( 700-2320 )800أو عبر البريد اإللكتروني
contact.center@dfeh.ca.gov

لمناقشة الصيغة المفضلة لديك للوصول إلى المواد أو صفحات
الويب الخاصة بنا.
STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF
FAIR EMPLOYMENT & HOUSING
DFEH-R01B-AR - 12/2016

يحظر قانون رالف للحقوق المدنية
القيام بما يلي:
 التدخل بالقوة أو التهديد باستخدام القوة في أحد الحقوق
الدستورية لشخص ما بسبب عضويته الفعلية أو
المفترضة في مجموعة محمية.
 اإلزعاج المتعمد لمجموعة من األشخاص تجمعوا ألداء
العبادة على أساس ديانتهم.
 محاولة التثبيط عن األنشطة الدينية باستخدام تهديدات
بالعنف.
 اإلضرار بالممتلكات الشخصية بسبب االنتماء الفعلي أو
المفترض لذلك الشخص لمجموعة محمية.
 تخريب أحد أماكن العبادة أو أي بناية أخرى بسبب
االنتماء الفعلي أو المفترض لذلك الشخص لمجموعة
محمية.
 االعتداء على شخص على أساس انتماء ذلك الشخص
الفعلي أو المفترض لمجموعة محمية.
 تأييد ارتكاب العنف غير المشروع ضد أي شخص على
أساس االنتماء الفعلي أو المفترض لذلك الشخص إلى
مجموعة محمية ،حيث يتم توجيه هذا التأييد إلى التحريض
أو القيام بعمل مخالف للقانون وشيك ومن المحتمل القيام
بمثل هذا العمل.

كيف أشرع في تقديم شكوى

ماذا أفعل إذا كنت أعتقد أنني

ما نوع األفعال المحظورة

في والية كاليفورنيا؟

ضحية لعنف بسبب الكراهية؟

بموجب قانون والية كاليفورنيا؟

يجب التوجه بالشكوى لدى  DFEHفي غضون سنة واحدة من تاريخ علم
الضحية بهوية الجاني ،وفي أي حال من األحوال فال يزيد الحد األقصى عن
ثالث سنوات من تاريخ وقوع الضرر .وال يلزم وجود محام ،كما ال توجد أية
رسوم لخدمات إدارية .كن على استعداد لتقديم وقائع محددة حول الشكوى
وتقديم نسخ من الوثائق التي تدعم هذه االتهامات في الشكوى.

يمكنك االتصال على  DFEHمن خالل االتصال على
الرقم المجاني )800( 884-1684

يمكنك استخدام هذا الكتيب .أظهره لمحام أو الشرطة
أو الوكاالت الحكومية عند االتصال بهم بشأن
المشكلة.

أبلغ الشرطة عن أي عنف أو تهديد بالعنف .واحرص
على توضيح العالقة بين التهديد بالعنف أو الفعل
والصفة (العرق أو الجنس أو السن أو اإلعاقة أو التوجه
الجنسي وما إلى ذلك) .وتذكر أن هذه العالقة تعتمد
على صفتك أو على المجموعة أو الشخص الذي تنتمي
إليه.
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التعويضات المدنية
األوامر الزجرية :بعد الحصول على أمر زجري من المحكمة ،فإنه يمكن
تغريم المخالفين لهذا األمر أو سجنهم.

األضرار الفعلية :تشمل هذه األضرار تكاليف العالج الطبي أو فقدان األجور أو
إصالح الممتلكات أو الدفع مقابل المعاناة النفسية والضيق.

كيف يمكن لهذه القوانين مساعدة الضحايا؟
يمكنك تقديم شكوى .يحق لك رفع شكوى لدى DFEH
أو المحكمة أو لدى وكالة حكومية أخرى ،مثل قسم
الشرطة المحلية أو المدعي العام في المقاطعة أو
النائب العام في والية كاليفورنيا.
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التعويضات التأديبية :يمكن للمحكمة أن تأمر بدفع تعويضات أضرار إضافية
لمعاقبة المخالفين.
العقوبات المدنية :يجوز للمحكمة أن تأمر بغرامة قدرها 25,000
دوالر أمريكي تمنح لمقدم الشكوى.
أتعاب المحاماة :يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع أتعاب المحاماة الناتجة
عن الدعوى القضائية.

يحظر قانون والية كاليفورنيا التهديدات اللفظية أو المكتوبة
واالعتداء البدني أو محاولة االعتداء أو الكتابة على الجدران أو
التخريب أو اإلضرار بالممتلكات .وتضع قوانين والية كاليفورنيا
األخرى عقوبات جنائية على األفعال التي تشمل إزعاج مجموعة
من األشخاص تجمعوا للعبادة؛ وتخريب أحد دور أو أماكن العبادة
أو مبنى تملكه وتشغله مؤسسة تعليمية دينية؛ أو محاولة تثبيط
األنشطة الدينية بالتهديد باستخدام العنف أو باستخدام قنبلة أو
الحرق للتسبب في خوف الشخص على سالمته الشخصية في
أماكن العبادة أو على أي ممتلكات خاصة إذا تم استهداف
الممتلكات بسبب عرق أو لون أو دين أو نسب مالكها أو حائزها أو
غير ذلك من القواعد المحمية.

توفر هذه القوانين سبل االنتصاف المدنية لألشخاص الذين وقعوا ضحايا
ألعمال العنف أو التهديد بالعنف بسبب العرق أو اللون أو الدين أو النسب
أو األصل القومي أو السن أو اإلعاقة أو الجنس أو التوجه الجنسي أو
االنتماء السياسي أو موقفهم من نزاع عمالي .وتشمل وسائل االنتصاف
المدنية المتاحة ما يلي:

األوامر الزجرية

األضرار الفعلية
يمكن رفع شكوى لدى  DFEHأو المحكمة أو لدى وكالة حكومية أخرى،
مثل قسم الشرطة أو المدعي العام في المقاطعة أو النائب العام في
والية كاليفورنيا.

يمكن رفع دعوى خاصة بموجب قانون كاليفورنيا
المدني الباب رقم  52إلنفاذ قوانين
رالف أو .Bane Civil Rights Acts

تعويضات تأديبية

العقوبات المدنية
أتعاب المحاماة
توجد عدة خطوات يمكنك القيام بها لممارسة
الحقوق التي تنص عليها هذه القوانين.

