
 

 

 

 : في العمل محتمل  عنصري  لتمییز أمثلة شائعة
 

تقدمت بطلب للحصول على وظیفة  •
لم أحصل على   .داخل شركتي وأنا مؤھل لھا

مقابلة وعرفت الحقًا أن كل شخص تمت مقابلتھ 
ولدیھ خبرة أقل ولم یكن   بكثیر مني كان أصغر

 . مثلي مؤھالً 
طلب مني مدیري الخروج في موعد            •

كتب  بعد أسبوع ، .ورفضتغرامي 
 "طریقة حكم سیئة’"  عنديإن  قائالً  لي

 

 :في السكن محتملعنصري   لتمییز أمثلة شائعة
في الحركة ورفض  إعاقة أعاني من •

تخصیص مكان  كن بھالشقق الذي أسمجمع 
 شقتي.  بالقرب من باب ةلوقوف السیار

 

المناطق  في  محتملعنصري   لتمییز أمثلة شائعة
 :العامة الخدمیة

لدي إعاقة ودخلت مطعًما مع حیوان  •
  لي الخدمةرفض تقدیم تم  .الخدمة الخاص بي

وقیل لي أنھ ال یُسمح باصطحاب الحیوانات 
 .األلیفة

رفض مدیر  ، فندق عندما طلبت غرفة في •
توفیر إعطائي غرفة. في حین أنھ قام ب الفندق

 فة. مختل ساللة عرقیةغرف ألشخاص من 
 

 عمال المساعدة الفنیة والتدریب ألصحاب األ
بصفتك صاحب عمل ، من واجبك فھم 

إذا كنت بحاجة  . العنصري عدم التمییز وممارسة
 . االتصال بمكتبنا یرجى،  إلى مزید من المعلومات

 

یقوم مكتب الحقوق المدنیة 
     المتعلقة الشكاوى في بالتحقیق

تقدیم  و  العنصري بالتمییز
بشأنھا ، وھو مخصص  المشورة

حقوق اإلنسان  لحمایة وتعزیز
وتكافؤ الفرص  والكرامة اإلنسانیة

 .المواطنین لجمیعالوصول و 

 

، فاتصل   إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتمییز
. أو قم بزیارتنا على الویب مّر علینابنا أو 

 یمكن العثور على نموذج الشكوى على  .

 https://www.cabq.gov/civilrights/fi
 complaint-discrimination-a-ling 

یمكنك أیًضا القدوم إلى مكتبنا أو االتصال  .
 .المكتوبةوسنساعدك في الشكوى 

 

 مكتب الحقوق المدنیة

One Civic Plaza, Ste. 3010 
Albuquerque NM 87102 
 www.cabq.gov/civilrights 

 505-768-4595رقم ھاتف المكتب: 

 civilrights@cabq.gov  البرید اإللكتروني: 

 

 كل خدماتنا مجانیة

 

 

 

يمدینة البوكیرك  

 مكتب الحقوق المدنیة

 

 

 

 
 اعرف

حقوقك    
 المدنیة 

https://www.cabq.gov/civilrights/filing-a-discrimination-complaint
https://www.cabq.gov/civilrights/filing-a-discrimination-complaint
https://www.cabq.gov/civilrights/filing-a-discrimination-complaint
https://www.cabq.gov/civilrights/filing-a-discrimination-complaint
mailto:civilrights@cabq.gov


 

 العنصري التمییز عن 
 

في العدید  التمییز العنصري یمكن أن یحدث
بما في  الحیاة  مناحي من
 . التوظیف ، و المرافق العامة ، السكن ذلك

بتقدیم المشورة  لحقوق المدنیةا مكتبیقوم 
شكاوى  ق فيیقو یقوم بالتح فرادلأل

. یقوم موظفو وغیرھا من القضایا التمییز
إیجاد  عملیةالمكتب باإلشراف على 

 سب الحاجة. اإلحالة ح طلب و الحلول
 
 

 كیف أعرف إذا تعرضت للتمییز؟
  

  : لو ربما تكون قد تعرضت للتمییز
 

یتم التعامل معك بشكل مختلف  .1
عن اآلخرین في موقف مماثل بسبب 
العرق أو اللون أو العمر أو الدین أو 

الجنس أو األصل القومي أو النسب أو 
 و اإلعاقة أو المیول الجنسیة ؛

 طریفة المعاملة. أنت متضرر من  .2
  

أو  العنصري تمییزال تم ھ إذا كنت تشعر بأن
یرجى  ، بشكل مختلف تمت معاملتك
مكتب الحقوق المدنیة لطلب التواصل مع 

بسبب المشورة أو مناقشة تقدیم شكوى 
 ز العنصري. تمییال

  
 

 اعرف القانون 
 

لحقوق اإلنسان  يالبوكیرك مرسومیحظر 
 :فيالعنصري  التمییز

 توظیف ال
    فصلالتوظیف / ال  •
          األجور  •
          التخفیض / الترقیة  •
      الوظیفة / شروط مقتضیات  •
  

 سكاناإل
          فرص التأجیر  •
          منزل فرص شراء  •
          االئتمان المتعلق باإلسكان  •
          اإلعالن عن اإلسكان  •
  
 عامة  كناألما  

          الفنادق  •
          المطاعم   •
          المسارح  •
          المرافق الترفیھیة  •
          الخدمات أو السلع أماكن أخرى توفر  •

 

 
 

 

 حقوقك ارسم
 

 إذا كنت تعتقد أنك تعاني من التمییز
 : العنصري

  
 الموقف ن وّ د
احتفظ بسجل لما قیل بالضبط ، وأي    •

إجراءات اتخذت والتواریخ واألوقات 
          والشھود.واألشخاص المعنیین 

  
 اتصل بمكتبنا 

یمكن لمكتب الحقوق المدنیة التحقیق   •
وتحدید ما إذا كان ھناك تمییز غیر 

حل الوصول لمساعدة في ال قانوني و
          لشكوى.ل

 
 التفاق  الوصول

 
لمكتب مكن ی ، العملیة في أي وقت أثناء  •

أنت و الحقوق المدنیة مساعدتك 
تسویة الشكوى الطرف اآلخر في 

 .وحل القضایا
 

 الحلولتلقي 
 
تبین حدوث تمییز على  إذا  •

رد  یتفق األطراف على فقد ، األرجح
استرداد  أو ، ة ر المتأخرواألج

 و الوظیفة، عادةستا أو ، الُمقدّم اإلیجار/
  .المعقولة األخرى التسھیالت بعض

 


