تحم
كاليفورنيا
ي
الحقوق المدنية
للمهاجرين
صحيفة الحقائق

إدارة التوظيف واإلسكان العادل (Department of
)Fair Employment and Housing, DFEH
ه وكالة الحقوق المدنية ف ي� كاليفورنيا .وتطبق
ي
القوان� الصارمة ت
ين
ال� تفرضها الوالية
DFEH
إدارة
ي
ف
يز
التمي� والمضايقات ي� التوظيف واإلسكان
ضد
ت
ال� تمولها
والمؤسسات التجارية ب
وال�امج واألنشطة ي
ً
ن
الوالية ،فضال عن
القوان� المطبقة ضد العنف
ي
بالب� .تز
يَّ ز
ش
وتل�م إدارة
التح� واالتجار
المرتكب بدافع
 DFEHبالتأكد من قدرة جميع سكان كاليفورنيا ،بغض
النظر عن وضع الهجرة ،عىل العيش بدون ي ز
تمي�.

التوظيف
محم من التعرض للطرد من وظيفتك ،ومن التعرض
أنت
يف
للمضايقة ي� العمل ،ومن أن يتم معاملتك بصورة أسوأ من
ف
يز
التمي�
وغ�ها من أشكال
زمالئك ي� العمل بنفس الوظيفة ،ي
ق
بسبب االنتماء العر� أو ن
القوم أو
اإلث� أو الساللة أو األصل
ي
ي
ي
الجنس أو الهوية الجنسية أو اإلعاقة
النوع
االجتماع أو التوجه
ي
ي
ً
وغ�ها من السمات
أك�) ي
أو الدين أو العمر ( 40عاما فما ب
األخرى المحددة .وإضافة إىل ذلك ،هناك بعض أدوات الحماية
المتعلقة بوضع الهجرة والمواطنة واللغة.
يز
غ� ش
الم�وع:
أمثلة عىل
التمي� ي
•األصل القومي/الساللة" .يتعامل صاحب العمل الخاص بي
(جهة عملي) مع الموظفين القادمين من بلد معين (أو من
ساللة معينة) أسوأ من الموظفين المنتمين في األصل إلى
الواليات المتحدة ،على الرغم من أننا نقوم بنفس الوظيفة
ولدينا المزيد من الخبرة".
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•المضايقات" .إن زمالئي في العمل يقولون  -بشكل منتظم -
أشياء مهينة عن المهاجرين واألشخاص الذين تنحدر أصولهم
من البلد الذي ولدت فيه ،ويرفض صاحب العمل الخاص بي
(جهة عملي) اتخاذ أي إجراء إليقاف هذا األمر".
•اللغة اإلنجليزية فقط" .أخبرني صاحب العمل الخاص بي
(جهة عملي) بأنني يجب أن أتحدث اللغة اإلنجليزية ،حتى
أثناء وجودي في فترة الراحة ،على الرغم أنه حتى أثناء وقت
العمل ال يوجد سبب تجاري لهذه القاعدة".
•اللكنة" .يعاملني صاحب العمل معاملة غير عادلة ألنني
أتحدث اللغة اإلنجليزية بلكنة ما ،على الرغم من أن زمالئي في
العمل وعمالءنا يفهمونني تمام الفهم".
•االنتقام" .هددني صاحب العمل بإبالغ سلطات الهجرة عني
ألنني اشتكيت من المضايقات التي كنت أتعرض لها في العمل".
•استعالمات حول الهجرة .ال يجوز لصاحب العمل أن ينظر
في حالة الهجرة الخاصة بالمتقدم للوظيفة أو الموظف ،إال إذا
ً
كان صاحب العمل يقوم بذلك امتثاال إلحدى قوانين الهجرة
الفيدرالية.
ً
•متطلبات الجنسية .تعتبر متطلبات المواطنة أمرا غير قانوني
إذا كانت ذريعة للتمييز أو كان الغرض منها هو التمييز ضد
المتقدمين للوظائف أو الموظفين ً
بناء على أصلهم القومي أو
ُ
ً
ساللتهم ،أو كان هذا ً
مترتبا عليها ،إال إذا كانت ضمن سبل
أثرا
الحماية المسموح بها.
•للمزيد من المعلومات حول القضايا الخاصة بالهجرة والمواطنة
واللغة المتعلقة بالتوظبفُ ،يرجى االطالع على قانون لوائح
كاليفورنيا ،الباب  ،2القسم .11028
ف
يز
غ� ش
م�وع ي� عملك ،فقد يحق لك
إذا كنت قد تعرضت
لتمي� ي
الحصول عىل األجر المتأخر واألجر المقدم وإعادتك إىل وظيفتك
وغ�ها من سبل االنتصاف.
ي
ُ
للمزيد من المعلومات ،ي ج
				
ر� زيارة:
www.dfeh.ca.gov/employment/
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األعمال التجارية

يز
للتمي� من قبل األعمال التجارية من
أنت تتمتع بالحماية من التعرض
جميع األنواع ،مثل متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والمستشفيات
ومقدم الرعاية الصحية.
ي
ق
ز
العر�
التمي� بسبب االنتماء
يتمتع جميع المهاجرين بالحماية من
ي
ي
أو ن
اإلث� أو الساللة أو األصل
الجنس
القوم أو الجنس أو التوجه
ي
ي
ي
وغ�ها من السمات األخرى
أو الهوية الجنسية أو اإلعاقة أو الدين ي
يز
التمي� بسبب اللغة األساسية ووضع الهجرة
المحددة ،إىل جانب
والمواطنة.
يز
غ� ش
الم�وع:
أمثلة عىل
التمي� ي

•"يرفض أحد متاجر األجهزة تأجير اآلالت ّ
إلي إذا لم أثبت أني
ٌ
مهاجر شرعي".
•"رفض أحد المطاعم خدمتي أنا وأسرتي ألننا لسنا من الواليات
المتحدة".
•"تركتني إحدى المستشفيات في االنتظار لمدة أطول بكثير من
أي مريض آخر ألنهم لم يكونوا متأكدين من أنني مواطن أو
مهاجر شرعي".

يز
غ� ش
م�وع من قبل عمل تجاري ما ،فقد تشتمل
إذا تعرضت
لتمي� ي
سبل إنصافك عىل تعويضات ال تقل عن  4000دوالر.
للمزيد من المعلوماتُ ،ي ج
				
ر� زيارة:
www.dfeh.ca.gov/unruh/

اإلسكان
أنت تتمتع بالحماية من التعرض للطرد/اإلخالء ،والحرمان من
وغ�ها من
الشقة ،وفرض إيجار أعىل ،ورفض إجراء اإلصالحات ،ي
ق
يز
ن
التمي� إذا كانت مبنية عىل أساس انتمائك
واإلث�
العر�
صور
ي
ي
الجنس والهوية الجنسية
والجنس
القوم
واألصل
والتوجه
ي
ي
يز
التمي� األخرى.
وغ�ها من أسباب
واإلعاقة والدين ومصدر الدخل ي
ً
إذا كان مالك العقار/مقدم خدمة اإلسكان الخاص بك مؤهال
ً
ً
تجاريا ،فأنت أيضا تتمتع بالحماية من التعرض
باعتباره عمال
ز ف
للتمي� ي� المسكن فيما يتعلق بجنسيتك أو وضع الهجرة الخاص
ي
بك أو لغتك األساسية.
يز
غ� ش
الم�وع
أمثلة عىل
التمي� ي
•"إن شركة إدارة العقارات التي تدير المجمع السكني الذي أعيش
فيه قد هددت بإبالغ سلطات الهجرة بأنني ال أحمل وثائق
هجرة إذا لم أغادر شقتي".
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ً
•"أراد مالك العقار أن يفرض ّ
علي
إيجارا أعلى مما هو معلن
عنه ،ألنني ال أنتمي في األصل إلى الواليات المتحدة"
•"يقوم مجمع شقق جديد ببيع وحدات ،وقد رفضوا
ً
ً
أمريكيا".
تزويدي بطلب للتقديم ألنني لست مواطنا
•"رفض مكتب وساطة عقاري أن يسمح لي بمعاينة
الممتلكات ألنني لم أولد في الواليات المتحدة".
يز
غ� ش
م�وع بخصوص اإلسكان،
إذا كنت قد تعرضت
لتمي� ي
فيحق لك الحصول عىل المسكن الذي تم حرمانك منه
وغ�ها من ُسبل االنتصاف.
والنفقات الشخصية ي
للمزيد من المعلوماتُ ،ي ج
				
ر� زيارة:
www.dfeh.ca.gov/housing/

ّ
التحيز
العنف المرتكب بدافع
أنت تتمتع بالحماية من التعرض للعنف أو التهديد بارتكاب
العنف ضدك وضد أرستك وممتلكاتك .إن العنف وتهديدات
ق
ن
واإلث� والساللة واألصل
العر�
العنف الناجم عن انتمائك
ي
ي
الجنس والهوية الجنسية واإلعاقة
القوم والجنس والتوجه
ي
ي
وغ�ها
والدين والمواطنة واللغة األساسية ووضع الهجرة ي
تعت� جرائم "عنف قائم عىل
من السمات األخرى المحددة ب
يّ ز
التح�".
الكراهية" أو "عنف بدافع
يّ ز
أمثلة العنف المرتكب بدافع
التح�
•"بصق َّ
علي شخص غريب وصاح في وجهيي للعودة إلى
المكان الذي أتيت منه".
•"قام زميلي في العمل بخدش سياراتي ألنني ال أتحدث
ً
جيدا".
اإلنجليزية
•"حاول جاري أن يلكمني وهو يصيح بألفاظ عنصرية".
ّز
التح� ،فيمكنك
إذا كنت ضحية للعنف المرتكب بدافع
ً
ي ف
الذهاب إىل ش
ال�طة .كما أن لديك أيضا الخيار ي� تقديم
شكوى مدنية إىل إدارة  ،DFEHوقد تشتمل سبل االنتصاف
مال لتعويضك عن
الخاصة بك إصدار أمر تقييدي أو مبلغ ي
ض
ت
ال� عانيت منها.
األ�ار ي
للمزيد من المعلوماتُ ،ي ج
				
ر� زيارة:
www.dfeh.ca.gov/hateviolence/
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البرامج والخدمات التي تديرها أو
تمولها كاليفورنيا

يجب أن تخضع أي برامج أو خدمات تديرها كاليفورنيا أو ق
تتل�
ً
ين
ين
قوان� الحقوق المدنية.
حكوميا
لقوان� معينة من
تمويال
ال�امج والخدمات قد ال تكون
هذه
بعض
أن
من
الرغم
وعىل
ب
ز
التمي� ضد
متاحة لجميع المهاجرين ،إال أنه ال يجوز ألي منها
ي
ق
العر� أو ن
ين
اإلث� أو
المتقدم� والمستفيدين عىل أساس االنتماء
ي
ي
الجنس أو الهوية
الساللة أو األصل
القوم أو الجنس أو التوجه
ي
ي
غ� ذلك من السمات األخرى
أو
الدين
أو
اإلعاقة
الجنسية أو
ي
المحددة.
يز
غ� ش
الم�وع
أمثلة عىل
التمي� ي
•"على الرغم من أنني مؤهلة ألحد البرامج المخصصة لألمهات
الشابات والعائالت المحتاجة ،إال أن المنظمة التي تدير
البرنامج قد أبعدتني بسبب انتمائي اإلثني .ويتلقى هذا
البرنامج تمويله من أموال الوالية".
•"إن المدرسة العامة التي يلتحق بها أطفالي ال تسمح بأن
يمارس أطفالي الرياضات المقدمة خارج المناهج الدراسية
بسبب ساللتنا".
•"لقد عاملتني إحدى المستشفيات التي تقبل عمالء
 Medi-Calمعاملة غير عادلة ألن أصولي تنحدر من بلد آخر".
زً
غ�
تمي�ا بشكل ي
إذا ارتكب أي نشاط أو برنامج ممول من الوالية ي
ًّ
ً
ش
م�وع ،فقد يفقد التمويل المقدم من الوالية  -جزئيا أو كليا ،وقد
ز
التمي� الحصول عىل سبل انتصاف أخرى.
يحق لضحية
ي
للمزيد من المعلوماتُ ،ي ج
				
ر� زيارة:
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ش
بالب� أو العديد من
وإضافة إىل هذا ،إذا كنت ضحية لالتجار
ً
تأش�ة  Uأو
الجرائم األخرى ،فقد تكون مؤهال للحصول عىل ي
 Tإذا تعاونت مع جهات إنفاذ القانون لمالحقة هذه الجرائم.
للمزيد من المعلوماتُ ،ي ج
				
ر� زيارة:
/www.dfeh.ca.gov/humantrafficking

إذا كنت تعتقد أنك قد وقعت ضحية للتمييز،
فيُرجى االتصال بإدارة .DFEH

لتقديم شكوى

Department of Fair Employment and Housing

dfeh.ca.gov
ن
المجا�800.884.1684 :
رقم الهاتف
ي
النص لضعاف السمع (800.700.2320 :)TTY
الهاتف
ي

إذا كنت ن
تيس�ية معقولة،
تعا� من إعاقة تتطلب ترتيبات
ي
ي
فيمكن إلدارة  DFEHمساعدتك ف ي� شكواك .اتصل بنا من خالل
أي طريقة مذكورة أعاله ،أو -بالنسبة لألفراد الصم أو الذين
ف
ف
يعانون من صعوبة ي� السمع أو لديهم إعاقات ي� النطق  -من
ف
خالل خدمة تحويل المكالمات ي� كاليفورنيا
(.)California Relay Service) (711

www.dfeh.ca.gov/statefundedprograms/

االتجار بالبشر

ين
تحم
قوان� كاليفورنيا الجميع ،بغض النظر عن وضع الهجرة،
ي
ش
ش
من التعرض لالتجار بالب� ،وهو استغالل الب� بالقوة أو الخداع
أو اإلكراه ألغراض الجنس التجاري أو العمل القرسي .إن من
غ� ش
الم�وعة أن يقوم صاحب عمل
ضمن ممارسات التوظيف ي
أو أي كيان آخر مشمول باستخدام القوة أو االحتيال أو اإلكراه
ف
ين
ين
الموظف� ،أو تعريضهم لمعاملة
المتقدم� للوظائف أو
ي� إجبار
القوم.
سلبية ،عىل أساس األصل
ي
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ال ُيقصد بهذه اإلرشادات سوى األغراض المعلوماتية فقط ،دون أن تثبت
أي سياسة أو حقوق موضوعية ،ودون أن تنطوي عىل نصيحة قانونية.
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