
 

  

 خالصه 

کارمند    ک�  ث�به حخود   قانوین  قحقو از   آ�ا�
   

  ش یشامل ر   یو انجام اعمال مذهب  ین یحق داشتن اعتقادات د •

آن، و رفتن    نهینماز در وقت مع  یحجاب ، ادا  دنیگذاشتن، پوش

  د ی استخدام کنندگان باشما محفوظ است و    یبه نماز جمعه برا

کارمندان شان    یبرا  التی حقوق را  بر اساس قانون فدرال و ا  نیا

 فراهم و جامه عمل بپوشانند. 

کار مساعد بسازد که    یرا برا   ییفضا  دی استخدام کننده شما با  •

و   غی تبل ای  یتعامالت ضد اسالمو  تی شما را از هر نوع آزار و اذ

 .محافظت کند   گرید   نیتان به د   نید  لیتبد   یتالش برا

  ن یرا تضم   یکارمند  ضیفدرال حق گزارش هر نوع تبع  نیقوان •

نوع    چیشما حق ه  تیشکا.  استخدام کننده در مقابل  کندیم

 .را ندارد     زیعمل انتقام آم

گزارش    CAIRبه دفتر     یشغل ضیتبع ای تیهرگونه آزار و اذ  •

 .دی ده



 

 ین یممکنھ در امور د  یمساعدت ھا  :
یک استخدام کننده باید تا حد امکان  در  

کارمندش   مذهبی  اعمال  و  اعتقادات 

مگر اینکه چنین مساعدت  مساعدت کند  

باعث مشکالت در امور  کار شود. عدم  

ایجابات دینی شما  مساعدت الزمه برای 

توسط استخدام کننده ممکن است باعث  

شود.   کارمندی  تبعیض  "ایجابات  ایجاد 

دینی"  شامل ریش گذاشتن، حجاب ، 

های   نماز  ادای  برای  کوتاه  وقفه  اجازه 

روزمره ، و اشتراک در نماز جمعه فرض  

  .می باشد 

   عدالت در استخدام، برطرف کردن و
    : دادن   عیترف

  یندارد امور کارمند استخدام کننده حق  

    .ردیبگ  میتصم  نیشما را به اساس د

 سالم کار:   یفضا   
  یرا برا   ییفضا  دیاستخدام کننده شما با

کار مساعد بسازد که شما را از هر نوع  

اذ و  اسالمو    تیآزار   ا ی  ی تعامالت ضد 

تان به   نید   لیتبد  یو تالش برا  غیتبل

 .محافظت کند   گرید  نید

 بدون ترس از    ض یاز تبع  ت یحق شکا
     انتقام:

نوع    نیقوان هر  گزارش  حق  فدرال 

تضم   یکارمند  ضیتبع .   کندیم  نیرا 

مقابل   در  کننده  شما    تیشکااستخدام 

 .را ندارد   زی نوع عمل انتقام آم  چیحق ه

شما   مادە هفتم قانون ، حقوق مدین 
ن تضم ل �ذ یها نهیرا در زم  کند:   �  نی

 که در سال    یماده هفتم قانون حقوق مدن

هر نوع    د یرس  بیدر کانگرس به تصو  ١٩٦٤

کارمند  یابیکار    ضیتبع اساس    یو  بر  را 

د مل  ن،ینژاد،  جنس  تیرنگ،  توسط    تی و 

  ی و خصوص  یبخش دولتاستخدام کنندگان   

حداقل   باشند    ١٥که  داشته  کارمند  نفر 

 ممنوع قرار داده است. 
 

تمام    نیا در  که  است  فدرال  قانون  ماده 

تطب  االتیا ا  یم  قیکشور  شما     الت یشود. 

ماده    ن یاز ا  یشتریب  ایمشابه    نیقوان  دیشا

  شتر یمحافظت ب    یبرا    یالتیا  نیرا تحت قوان

 شما داشته باشد.  

ب  یبرا  قوان  شتریاطالع  مورد    الت یا  ن ی در 

محل دفتر  با  تماس    CAIR  ِ ی خود 

تفتش،    یبرا  ا یبه شما زوالنه بزنند  . دیریبگ

 شما را برهنه کنند.

 

  ک�  ث �خود به ح از حقوق قانوین 
 د یآرامش و ادب را حفظ کن  : د �کارمند آ�اە باش

 است.     زیآم  ضیشما تبع  دهیبه عق  یکه روش و  دیمهاجم را مطلع بساز  شخص 

 دیکار تان گزارش ده  نی به مسئول  یریرا  به شکل تحر  زیآم  ضیتبع  اقدامات . 

 هر نوع    یها   ادداشتیبه شمول حفظ    دیثبت کن  ل یرا به تفص  زیآم  ضیتبع  اقدامات

مهم است که از تمام    اری و اسناد مربوط آن. بس  یشاهدان حضور   یاسم ها   ات،یجزئ

تا همه شواهد و اسناد در نزد تان موجود    دیری خود بگ  یبرا   یاضاف  یکاپ   کیاسناد  

 باشد   

 یقانون  لیوک  کیمشوره    بدون   
   دی را امضا نکن  یزیوقت چ  چیه

     دیاستعفا نده    و از کار
  با دفتر گزارش    یثبت رسم  یبرا 

 . دیبه تماس شو  CAIR  یمحل  
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 Council on American-Islamic Relations 

 : د �ش�  مواجه �  ض�که در محل کار با تبع  هنگا�

را حفظ نموده  شی خو یاصل  تیکه هو می حق را دار نیهمه ما ا  

م یببر شی امن و آرامش ب یخود در فضا  فیو در محل کار وظا  

KNOW YOUR RIGHTS   As an Employee 


