
حقوق اإلنسان

إدا رغبت في رفع شكاية لدى 
مفوضية حقوق اإلنسان، يتعين عليك 
القيام بذلك خالل سنة من آخر تمييز 
مزعوم تعرضت له .خدمات 
المفوضية مجانية .لحجز موعد 
يرجى اإلتصال على 311 أو 
.212-416-0197

إذا رغبت في رفع شكاية لدى المحكمة 
الوالئية، يتعين عليك القيام بذلك خالل 
ثالث سنوات من آخر تمييز مزعوم 
تعرضت له.

ال يمكن رفع شكايتين في نفس اآلن لدى 
المفوضية و المحكمة الوالئية، لطلب 
اإلستفادة من تدريب أو الحصول على 
المزيد من المعلومات حول عمل 
 المفوضية، يرجى زيارة الموقع التالي :
NYC.gov/HumanRights

          

@NYCCHR

4/15/2022

التوظيف
المستقلين  المتعاقدين  الوظائف  عن  والباحثين  والمتدربين  الموظفين  ضد  التمييز  ممارسة  القانوني  غير   من 

على أساس:
السن • سجل اإلدانة أو االعتقال • حالة مقدم الرعاية • اللون • التاريخ االئتماني • اإلعاقة • الجنس • الهوية الجنسية 
• حالة الهجرة • الحالة االجتماعية • الخدمة العسكرية • األصل القومي • الحمل • العرق • الدين/العقيدة • تاريخ 
الراتب • قرارات الصحة الجنسية واإلنجابية • التوجه الجنسي • الحالة كضحية للعنف المنزلي أو العنف الجنسي أو 

المالحقة • حالة البطالة

السكن
من غير القانوني ممارسة التمييز ضد المستأجرين و الباحثين عن شقق ومشتريي المنازل على أساس:

السن • اللون • اإلعاقة • الجنس • الهوية الجنسية • حالة الهجرة • المهنة القانونية • المصدر القانوني للدخل )يشمل 
إعانات اإلسكان( • الحالة االجتماعية • الخدمة العسكرية • األصل القومي • الحمل • وجود أطفال • العرق • الدين/

العقيدة • التوجه الجنسي • الحالة كضحية للعنف المنزلي أو العنف الجنسي أو المالحقة

المرافق العامة
من غير القانوني ممارسة التمييز في األماكن العامة مثل المتاجر أو المطاعم أو المتنزهات أو المكتبات أو سيارات 

األجرة على أساس:
السن • اللون • اإلعاقة • الجنس • الهوية الجنسية • حالة الهجرة • الحالة االجتماعية • الخدمة العسكرية • األصل 

القومي • الحمل • العرق • الدين/العقيدة • التوجه الجنسي

المضايقات التمييزية
مخالف للقانون أن تعرض أي شخص لتهديدجسدي أو تلحق ضرراً بملكية ما بسبب:

السن • اللون • اإلعاقة • الجنس • الهوية الجنسية • حالة الهجرة • الحالة االجتماعية • األصل القومي • الحمل • 
وجود أطفال • العرق • الدين/العقيدة • التوجه الجنسي

التنميط القائم على التحيز من قِبل سلطات إنفاذ القانون
مخالف للقانون أن تستهدف الشرطة شخصاً ما بسبب :

السن • اللون • اإلعاقة • الجنس • الهوية الجنسية • حالة السكن • حالة الهجرة • األصل القومي • الحمل • العرق 
• الدين/العقيدة • التوجه الجنسي

ممارسات اإلقراض
مخالف للقانون  التمييز في شروط و معامالت القروض بسبب:

السن • اللون • اإلعاقة • الجنس • الهوية الجنسية • حالة الهجرة • الحالة االجتماعية • الخدمة العسكرية • األصل 
القومي • الحمل • وجود أطفال • العرق • الدين/العقيدة • التوجه الجنسي

اإلنتقام 

يحظر القانون الممارسات االنتقامية بسبب االعتراض على ممارسة تمييزية أو تقديم شكوى بشأن واقعة تمييز أو 
المساعدة في التحقيق في واقعة تمييز أو اإلدالء بشهادة في دعوى متعلقة بقضية تمييز.


