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 لديك الحق يف معتقداتك أو مامرساتك 

 الدينية، مبا يف ذلك إعفاء اللحية، فرتات الصالة، لبس

 الحجاب، والذهاب إىل صالة الجمعة، تُعطى بشكل

معقول من قبل صاحب العمل

 يجب أن يضمن صاحب العمل الخاص بك 

 عدم تعرضك لإلهانات واملضايقات املضادة للمسلمني أو

التبشري غري املرحب به أو املفرط

 من غري القانوين أن يقوم صاحب عملك 

  باالنتقام منك بعد تقدميك لشكوى بشأن التمييز

أثناء العمل

 عليك اإلبالغ عن التمييز أثناء العمل أو 

املضايقة إىل مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية )كري(ا

تعرف عىل حقوقك كموظف
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قانونية استشارة  ليست  املعلومات  هذه 

AS AN EMPLOYEEK Y R

اعرف حقوقك كموظف
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حافظ عىل هدوءك 

  أخرب الطرف املخالف أنك تعتقد بأن 

متييزية أفعاله 

  بلغ عن العمل التمييزي كتابياً إىل 

إدارة الرشكة

 قم بتوثيق التمييز من خالل كتابة مذكرات، 

 واالحتفاظ بدورية مفصلة، مع مالحظة وجود الشهود

 وتقديم الشكاوى كتابياً. تأكد من االحتفاظ بنسخ لجميع

املواد، من املهم االحتفاظ “بنسخة كتابية” كدليل

 ال تقم بالتوقيع عىل أي وثائق أو االستقالة 

دون االستشارة مع املحامي

 اتصل مبجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 

)كري( لتقديم تقرير

العمل:ل  مكان  التمييز يف  مواجهة  عند 

KNOW YOUR RIGHTS As an Employee

لدينا جميعا الحق يف أن نكون من نحن والعمل بكرامة يف

مكان عمل آمن

 التكييف الديني املقبول: يجب عىل صاحب العمل أن 

 يستوعب وبشكل مقبول معتقدات أو مامرسات املوظف الدينية، ما

 مل يؤدي ذلك إىل خلق مشاكل لدى صاحب العمل. وإذا تعذر عىل

 صاحب العمل قبول مامرساتك الدينية فإن ذلك قد يشكل متييزًا

 أثناء العمل. “املامرسات الدينية” تشمل إعفاء اللحية، وفرتات القيام

بالصالة، والحجاب، والذهاب إىل صالة الجمعة

 اإلنصاف يف التعيني، والطرد، والرتقية: مُينع عىل صاحب 

 العمل األخذ بعني االعتبار الدين عند اتخاذ القرارات التي تؤثر عىل

وضعك الوظيفي

 بيئة عمل غري مالمئة: عىل صاحب العمل أن يضمن 

 لك عدم تعرضك لإلهانات واملضايقات ضد املسلمني أو التبشري

املفرط وغري املرحب به

 اإلبالغ عن التمييز دون الخوف من االنتقام: يضمن 

 القانون االتحادي حقك يف اإلبالغ عن فعل مزعوم للتمييز أثناء

  العمل. من غري القانوين أن يقوم صاحب العمل باالنتقام منك

بسبب شكايتك

يف:ت  حقك  يضمن  السابع  كموظفالحق  حقوقك  عىل  تعرف 

 يحمي الحق السابع من قانون 

 الحقوق املدنية املؤرخ عام 1964 من التمييز

 أثناء العمل عىل أساس العرق والدين واللون

 واألصل القومي والجنس من قبل أرباب العمل

 يف القطاعني العام والخاص والذين لديهم عىل

 األقل 15 موظفاً. الحق السابع هو قانون فيدرايل

 ويتم تطبيقه يف جميع أنحاء البالد. قد يكون

 لواليتك حامية مامثلة أو إضافية مبوجب قانون

 الوالية. للحصول عىل املساعدة يف قانون الوالية،

 وللمساعدة القانونية، اتصل بفرع مجلس

العالقات اإلسالمية األمريكية )كري( املحيل


