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  !عرف حقوقكأ    
  عمللل كتعرف على حقوق

  
ً خصص قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل األمريكية مكت لضمان عدم تصرف أصحاب العمل بطريقة عنصرية تجاه خاصاً  با

ويخالف القانون كل  .حالة األقامةأصلھم القومي أو  بناًء علىعمل في الواليات المتحدة األمريكية لل رخصيناألفراد الم
ً  يفصلب عمل صاح على أساس التمييز( ذلك البلد منن شكله يوحي على أنه ألمعين أو  بلد من ألنه هرفض تعيينيأو  موظفا

ً مواطن لكونهأو ) األصل القومي ً  ا من أصحاب  موظفينويحمي القانون أيًضا ال ).األقامة حالة تمييز على أساس( ال مأ أمريكيا
  .ألسباب تمييزية الصالحةوثائق ترخيص العمل  يرفضونرخيص عمل متعددة أو تقديم وثائق تب نھملبواالعمل الذين يط

 
  كيف يمكنني معرفة إذا كان صاحب العمل يمارس التمييز ضدي؟

  :بما يلي هفي حالة قياماألقامة حالة قد يمارس صاحب العمل التمييز على أساس األصل القومي أو 
 

o راءالبطاقات الخض"محددين بإحضار  موظفين مطالبة."  
o محددين بتقديم وثائق أكثر من الوثائق المطلوبة إلكمال نموذج  موظفين مطالبةI-9.  
o  الحةالصرفض وثائق ترخيص العمل.  
o رقم الضمان االجتماعيمع االسم  عدم تطابقبسبب العمل ب بالمباشرةمحددين  ح لموظفيناسمعدم ال.  
o  م حصولھم على أرقام الضمان االجتماعي أو عد بسببرفض تعيين طالبوا اللجوء السياسي والالجئين  

  .البطاقات الخضراء        
o  ما لم يكن ھذا شرًطا قانونًيا(تعيين مواطني الواليات المتحدة فقط.(  
o العمل منحھممحددين بتقديم وثائق ترخيص عمل قبل  موظفين ةطالبم.  
o  آخرين  موظفينفصل  عدمو ،غير الشرعيالسابق وضعھم  عن لكذبھممؤھلين للعمل  موظفينفصل     

  .جوانب مختلفة من خلفياتھم عن ھملكذب        
 
  ؟E-Verify ما ھو برنامج

 .عمللا رخصةلموظفيھم  أمتالكمن ھو برنامج إلكتروني، يستخدمه بعض أصحاب العمل للتأكد  E-Verifyبرنامج 
ً وال .الجددالمعينين  موظفينم ھذا البرنامج لل ستخدي ،وبأستثناء بعض الحاالت  على E-Verifyاستخدام برنامج  يجوز بتاتا

 E-Verifyبرنامج لعند أستخدامه  حالة األقامةالتمييز بسبب األصل الوطني أو  صاحب العمل رتكبيوقد  .للعملالمتقدمين 
   :بما يلي قامإذا 

 
o ستخدام برنامج أE-Verify كل الموظفينمن وليس  الجدد الموظفين بعض للتأكد من.  
o تخدام برنامج سأE-Verify وليس كل الموظفين المعينين الموظفين بعض للتأكد من  ً   م يستخد( مسبقا

    ).فترة التعيين فقط في عادةً  E-Verifyبرنامج          
o غير مؤكدة مبدئيةرخص لديھم  حددينم لموظفينسمح ي ال )TNC ( تأخير تاريخ يقوم ببالعمل أو  

       .المبدئية ھمرخص فيه ھؤالء الموظفين بتصحيحيقوم  قت الذيوالفي بالعمل  مباشرتھم         
o برنامج بأستخدام محددين  موظفين ةطالبمE-Verify "على أنفسھم" الفحص الذاتي.  

 
  من التمييز؟ لنوعلمثل ھذه ا شخص تعرفهتعرض القيام به إذا تعرضت أو  عليك نبغيي ما
قسم الحقوق المدنية بوزارة في ) OSC( للعمل ممارسات الغير عادلةاللق بالمتع -مكتب المدعي الخاص للھجرةباتصل  

مساًء بتوقيت  5الساعة  وحتىصباًحا  9من الساعة   7688-255-800-1:للعمال المباشررقم ال العدل األمريكية على
-1:لمعاقين سمعًياا) TDD(ة االتصال عن بعد للصم أجھزالرقم الخاص ب(- )E.S.T(الساحل الشرقي للواليات المتحدة 

ويخالف القانون أيًضا كل صاحب عمل  .مترجمين لمساعدتك و يتوفر ،أسمكيطلب منك ذكر وال  ).  800-237-2515
لمزيد من المعلومات، اتصل بالخط لو .لمباشرالخط ابوالتوعد باالنتقام من أي شخص يتصل أيقوم بتخويف أو تھديد 

  .ttp://www.justice.gov/crt/about/osch :الموقع التالي يارةزقم بأو  المباشر


