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  مقدمة

  
تمنع القوانين الفيدرالية التمييز بسبب الموطن األصلي، العرق، اللون، الدين، العجز، الجنس، أو الحاله 

القوانين التي تمنع التمييز بسبب الموطن األصلي للشخص، تمنع أيضا التمييز بسبب مكان .  االجتماعية للشخص
يعني أنه ال يمكن حرمان األشخاص من فرصة متساوية  ذاھ.  الوالده، السالله، الثقافته، أو بسبب لغة الشخص

أو بسبب معينه مرتبطه بأصولھم ، لكنة لديھم ألنھم أو ألن عائالتھم من بلد مختلف، أو ألن لديھم أسماء أجنبية أو 
 ألنھم متزوجون،  أو ضعف لغتھم االنكليزية،   أو بسب لديھم تقاليد و عادات معينه مرتبطه باصولھم ومنشأھم

  .أو مرتبطون بأشخاص من أصل معين
  

دائرة الحقوق المدنية بوزارة العدل، تخشى أال يُبلغ عن حاالت التمييز في الواليات المتحدة، بسبب جھل المجني عليھم 
أحد معارفك تعرض  أن أوتعتقد أنك تعرضت إذا كنت . من تقديم شكوى للحكومة لحقوقھم الشرعية، أو لخوفھم

  .عليك بقراءة ھذه النشرةف، تريد معرفة المزيد عن حقوقك الشرعيةو ه األصلي للتمييز بسبب موطن
  

يمكنك الحصول على . مثلةبعض األتقديم لك ھذه النشرة القوانين التي تمنع التمييز بسبب الموطن األصلي مع  تشرح
: نوانعلى ھذا الع" اإلنترنت"عن طريق  وأقسامھا معلومات إضافية حول دائرة الحقوق المدنية

http://www.justice.gov/crt .الطريقة المبينة أدناهالتمييز بتقديم شكاوى بالدائرة ل االتصال أيضا يمكنكم.  
  
  

  ؟قانونيةحقوقك ال اعرف
  

  :القوانين الفيدرالية التي تمنع التمييز في المجاالت التالية قتقوم دائرة الحقوق المدنية بوزارة العدل بتطبي
  

  التعليم
  العملالتوظيف و

  السكن 
  اإلقراض

  العامة السكنأماكن 
  تجاوزات الشرطة/ الشرطة  من قبل سوء معاملة
  التصويت

 ً   البرامج المدعومة فيدراليا
  

كما تقوم الدائرة بفرض تطبيق القوانين التي تمنع التمييز بسبب العجز، كما تحمي كذلك الحقوق المدنية 
كما أنھا تختص بمتابعة    .التابعه للخدمات المحليةواليه أو التابعه للمؤسسات اللألشخاص المحجوزين ببعض 

  .الجرائم التي ارتكبت بسبب العرق أو اللون أو الموطن األصلي للمجني عليه
  

" النمط أو الممارسة" ھنا ويعني". نمطاً أو ممارسة" التمييز يمثللدائرة إال إذا كان تتدخل اال ، قد بعض الحاالتفي 
  .مييزللت تمييزية أو ممارسة مستمرة ، مما يعني وجود سياسة فرديةتمييز  وجود أكثر من حالة

  
  

  االنتھاكات الجنائية للحقوق المدنية
  

المعتدي، وھو عضو . بملھى ليليلحفله تعرض لالعتداء أثتاء مغادرته  من جنوب أسيا رجل شاب
ضربا الشاب  ينھال علىبعبارات عنصرية وھو  صرخ بمجموعة من مجموعات حليقي الرؤوس،

  .سياراتالباللكمات وبماسورة حتى فقد الوعي في موقف 
  

 أحد األعضاء لآلخرين أن على المكسيكيين والبورتوريكيين قال " و كلوكس كالنكجماعة "في اجتماعات
أحرقوا صليباً في الحديقة األمامية لزوجين شابين من أصل أسباني وذلك إلرعابھم ف". العودة من حيث أتوا"

أعطى ألحد رفاقه مسدساً آخراً والمتھم مسدسه أظھر وقبل إحراق الصليب، . بارھم على ترك الجواروإلج
  .إيقافھمحاول المجني عليه  إذاالستعماله 
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لكنھا . وعدتھم بشغل جيد وراتب عالومن مدينة صغيرة بالمكسيك،  عماالألحقت  للتشغيل شركة أمريكي
وأخيراً عندما وصلوا الواليات المتحدة، . نة بطريقة غير شرعيةأدخلتھم إلى الواليات المتحدة في شاح

  .الشركة بالقتل إذا غادروا المصنع ھمھددت
  
 اةقاضمالتابع لدائرة الحقوق المدنية ب الجنائي قسماليقوم . لقوانين الحقوق المدنية جنائياد تمثل ھذه األمثلة انتھاكات ق

حقوقھم المحمية بموجب القانون ل األشخاص بدافع عنصري وانتھاككل المتھمين باستخدام القوة أو العنف ضد ا
يمكنكم . العامةالمنشآت ھذه الحقوق تمس مجاالت مختلفة كاإلسكان، والتوظيف، والتعليم، أو استعمال . الفيدرالي

  :أو مراسلة القسم على العنوان التالي 3204-514 (202)رقم ھاتف االتصال بالقسم الجنائي على 
  

U.S. Department of Justice 
Civil Rights Division 

Criminal Section, PHB 
950 Pennsylvania Avenue, NW 

Washington, D.C. 20530 
  
  

  المعاقينحقوق 
  

 طبية شركة تقديم رعاية"HMO "يدإ مديك"مرضى ل "Medicaid  أمريكية من أصل  امرأةطلبت من
موعد سابق  العودة في يوم آخر بينما كانوا يقدمون إسعافات لديھا عصبي في المخ مكسيكي مصابة بخلل 

  .مستعجلة آلخرين
  

لقوانين أخرى تمنع  اانتھاك وكذلك قد يعد، اإلعاقةيمثل انتھاكاً للقوانين الفيدرالية التي تمنع التمييز بسبب  قدھذا المثال 
، يمكنك االتصال بقسم حقوق إعاقة لديكللتمييز بسبب  تتعرض تعتقد إنكإذا كنت . التفرقة بسبب الموطن األصلي

، أو بالبريد اإللكتروني )TTY(  0383-514 (800)أو ) صوت( 0301-514 (800): على الرقم التاليالمعاقين 
  :التاليكما يمكنك المراسلة على العنوان  ada.complaint@usdoj.govإلى 

 
U.S. Department of Justice 

Civil Rights Division 
Disability Rights Section, NYA 
950 Pennsylvania Avenue, NW 

Washington, D.C. 20530 
  
  

  التعليم
  

ات المالئمة في التكلم باإلنجليزية، لكن ُمدرستھا لم تزودھا باإلرشادات والخدم هبطفلة كانت تجد صعو
.لتساعدھا على تعلم اللغة اإلنجليزية والمواد األخرى

 ال تقدم مستويات دراسية أعلى، بينما تقوم المدارس األخرى "ھايتي"مدرسة، أغلبية طلبتھا من أصل ،
بتقديم " ھايتي"الموجودة في نفس المقاطعة الدراسية والتي ال يوجد بھا كثير من الطلبة من أصل 

.ستويات دراسية أعلىفصول تعطي م

 فشل مسؤولين مدرسه باالستجابه لتالميذ من أصل أسيوي يشكون باستمرار من المضايقات اللفظيه
  .والجسديه من قبل زمالئھم

  
في  كل ھذه الحاالت يمكن أن تشكل انتھاكاً للقوانين الفيدرالية التي تمنع التفرقة بسبب موطن الشخص األصلي

الفرص التعليمية قسم يفرض . والكليات والجامعات العمومية) المدارس الوسطى والعليا(لثانوية المدارس االبتدائية، وا
وھو يلزم الوكالت التعليمية بالوالية والمناطق التعليمية باتخاذ اإلجراءات  1974قانون فرص التعليم المتساوية لسنة 

للبرامج التعليمية بشكل ) ELL(للغة اإلنجليزية متعلمي ا تعيق وصولالمالئمة للتغلب على الحواجز اللغوية التي 
كما يقوم ھذا القسم كذلك بفرض القوانين الفيدرالية التي تحمي الطلبة من التحرش أو من تلقي معاملة مختلفة . متكافئ

     .أو معاملة غير حميدة بناء على وطنھم األصلي
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زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بالقسم وعنوانه رؤجاء وى، اشكلمزيد من المعلومات بما في ذلك كيفية رفع ال

www.justice.gov/crt/edo/ . أو  2)02 (514-4092: قسم على الرقم التاليالبكما يمكنكم التصال  
كما يمكنك المراسلة على العنوان  .education@usdoj.gov بالبريد اإللكتروني إلى أو  292 (877)-3804
  :التالي

 
U.S. Department of Justice 

Civil Rights Division 
Educational Opportunities Section, PHB 

950 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, D.C. 20530 

  
  

  التوظيف 
  

 يردد بصورة متواصلة شعارات عنصرية ضد العامل ألنه كان من أصل  مؤقتل عاممشرف على كان
على  الالعم بقيةاإلعالنات يحث فيھا صبورة  علىمقلدة الفتة  المسئولوضع السابق، في األسبوع . إيراني

  ,ذلك العامل ألنه إرھابيبعدم الثقة 
  

رفض طلبھا برغم  ،لكنةتتكلم ب ولكونھا. كمحاسبةوظيفة تقدمت بطلب شغل  اروسيمن ھاجرت  ةامرأ
  .لقيام بمتطلبات الوظيفةقدرتھا على ا

  
 أجنبية لكنةمظھر أجنبي والذين يتكلمون بممن لديھم شركة تصنيع مواد غذائية تطلب من المتقدمين للشغل ،

، بينما ال يطلب من المتقدمين الوظيفة طلب شغلالسماح لھم بتعبئة عمل قبل ترخيص الأن يستظھروا 
كذلك يتم مراجعة أوراق طلب شغل . ھماتطلبتعبئة لب شغل من أصل قوقازي استظھار أية أوراق قبل بمط

  .المھاجرين مراجعة دقيقة وترفض مطالبھم بصورة أكثر مقارنة بالعمال القوقازيينالوظيفة الخاصة ب
  

أو ضد متقدم لوظيفة بسبب موطنه ھذه األمثلة انتھاكا للقانون الذي يمنع التفرقة والتمييز ضد موظف يمكن أن تمثل 
  .بسبب موطنه األصلي افصل أو ترقية شخص، معاقبة، مضايقةيجوز لھم يعني أن أصحاب العمل ال مما . األصلي

  
  :، اتصل بـمن قبل صاحب عمل أو وكالة تشغيل تعرضت لتمييز بسبب موطنك األصليإذا اعتقدت أنك 

  
Equal Employment Opportunity Commission 

  )فرص التشغيل المتساويةمفوضية (
(800) 669-4000 

  )موظف 15إذا كانت شركة لھا أكثر من (
  

Office of Special Counsel 
  )ةالخاصاالستشارات مكتب (

(800) 255-7688 
  
 

U.S. Department of Justice 
Civil Rights Division  

Office of Special Counsel for Immigration-Related  
Unfair Employment Practices, NYA  

950 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, D.C. 20530 

 
osccrt@usdoj.gov  

  )موظف 14إلى  4 بھا منشركة (
  



4

4 
 

Employment Litigation Section 
  )دعاوى التشغيلقسم (

(202) 514-3831 
 

U.S. Department of Justice 
Civil Rights Division 

Employment Litigation Section, PHB 
950 Pennsylvania Avenue, NW 

Washington, D.C. 20530  
بشكل  الواليات الذين يتبعون سياسة تمييز غير قانونية اتبأصحاب العمل من الحكومات المحلية أو حكوم مختص(

  ).نمطي أو مستمر
  

عمل كالبطاقة الخضراء، أو تقديم ترخيص حب عمل القانون الفيدرالي وذلك باشتراط صاقد ينتھك إلى جانب ما ذكر، 
لمزيد من المعلومات أو لتقديم . معينوطني من أصل  ات عملمتقدمين بطلبلھذه األوراق فقط إذا كانت  برفض

على البريد  أو المجاني الھاتفي على العنوان أو على الرقم ةالخاصاالستشارات شكوى، اتصلوا بمكتب قسم 
  .المبينين أعاله اإللكتروني

  
  

  اإلسكان
  

 وسيط وكالة لإليجار أنه ال يوجد مسكن   قيل لھم عن طريق.تبحث عن شقة" ھايتي"عائلة من أصل
.توفر الشقق التي تعرض على البيض فقطن مخالي، برغم 

تينية، ويرفض أن يعرض في أحياء تقطنھا غالبية ال تقعوتا وسيط عقاري يعرض على عائلة التينية بي
.عليھم بيوتا بأحياء غالبيتھا من البيض

  
بسبب  اإلسكاني ھذا القانون التمييزيمنع . للقانون الفيدرالي الخاص باإلسكان العادل تھذه األمثلة انتھاكاقد تمثل 

كوجود أطفال تحت (االجتماعية حالته  إعاقته، أو ملته، أوأو جنسه، أو لونه، أو عرقه، أو موطن الشخص األصلي، 
-669-800: على الرقم التالي) HUD(الحضرية إرسال الشكاوى الفردية إلى وزارة اإلسكان والتنمية يمكنكم ). 18

بقسم فرض التطبيق في مجال  ، اتصلوا بقسم تمارس بشكل مستمر أو نمطي تمييز أن ھناك سياسةاعتقدتم لو . 9777
 4713-514 (202): رقمھاتف على ) Housing and Civil Enforcement Section(االسكان والشئون المدنية 

  :كما يمكنكم الكتابة إلى .fairhousing@usdoj.govأو بالبريد اإللكتروني إلى  896 (800)-7743أو 
  
  

U.S. Department of Justice 
Civil Rights Division 

Housing and Civil Enforcement Section, NWB 
950 Pennsylvania Avenue, NW 

Washington, D.C. 20530 
  
  

  اإلقراض
  

على قرضھا مما يدفعه  مقترضون ذكور بيض لھم رسوم أعلى امرأة التينية تدفع نسبة فائدة أعلى و
  .لقرض من نفس النوعواالخلفيه الماليه  نفس

  
ھذا المثال يمكن أن يكون تجاوزاً للقانون الفيدرالي الذي يمنع التمييز عند اإلقراض بسبب الموطن األصلي، 

عمومي أو ألن العرق، الجنس، الملة، اإلعاقة والحالة االجتماعية أو بسبب كون معظم دخل الشخص آت من دعم 
إذا كان الغرض من القرض ھو لشراء  . لكمارس حقوقه المحميه  تحت قانون االتماني لحماية المستھالشخص 

، يمكنك أن ترفع شكوى إلى وزارة اإلسكان والتنمية نأسباب تتعلق باإلسك مسكن، أو إلصالح مسكن، أو ألية
-669 (800): على ھاتف رقم)  Department of Housing and Urban Development(الحضرية 

يمكنك تقديم شكوى للوكالة التنظيمية التابع لھا ) سيارة مثال اقتناء(لو لم يكن القرض القتناء مسكن .  9777
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كما يمكنك أيضا االتصال بقسم فرض .  الُمقرض أو  لمفوضية التجارة الفيدرالية، أو لمكتب النائب العام بالوالية
على ھاتف ) Housing and Civil Enforcement Section(التطبيق في مجال االسكان والشئون المدنية 

 fairhousing@usdoj.govأو بالبريد اإللكتروني إلى  896 (800)-7743أو   (202)514- 4713     رقم
  :يمكنك كذلك الكتابة إلى. للحصول على مزيد من المعلومات عن حقوقك أو لترفع شكوى

  
U.S. Department of Justice 

Civil Rights Division 
Housing and Civil Enforcement Section, NWB 

950 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, D.C. 20530 

  
  

  العامةأماكن اإلقامة 
  

من أصل آسيوي ينتظرون أن يقدم لھم الطعام ألكثر من  كيانفي مطعم جلست مجموعة من األمري
  .من أصل التيني يتلقون خدماتھم بسرعة ساعة، بينما كان الزبائن البيض أو

  
أو أن يدفعوا نقداً عوضاً من الدفع ببطاقات االئتمان، " ھايتي"فندق من زبائنھا من أصل  طلبت إدارة

  .الخدمات المعتادة كالمناشف والصابونذات بمن باقي الزبائن ولم يتم تزويدھم ا أعلى أسعار جعلتھم يدفعون
   

 أو ملته لونه ھاكاً للقوانين الفيدرالية التي تمنع التفرقة بسبب موطن الشخص األصلي، عرقه،انتاألمثلة ھذه قد تمثل 
إذا اعتقدت أنك منعت من . التسليةالعامة الفنادق المطاعم، وأماكن بأماكن اإلقامة ونعني . في أماكن اإلقامة العامة

عتيادي، اتصل بقسم فرض التطبيق في مجال االستمتاع بھذه األماكن وكان ھناك تمييزا يمارس بشكل نمطي أو ا
  4713-514 (202)على ھاتف رقم ) Housing and Civil Enforcement Section(االسكان والشئون المدنية 

  :ابة إلىيمكنك كذلك الكت. fairhousing@usdoj.govأو بالبريد اإللكتروني إلى  896 (800)-7743أو 
  

U.S. Department of Justice 
Civil Rights Division 

Housing and Civil Enforcement Section, NWB 
950 Pennsylvania Avenue, NW 

Washington, D.C. 20530 
  
  

  الشرطة تجاوزات
  

لتوقف لمخالفات مرور، لكنھم نادراً ابسائقي السيارات من أصل التيني يقومون دوماً بمطالبة  شرطه رجال
  .ما يوقفون سائقين بيض لنفس المخالفات

  
 غضب رجل شرطة وھو يسأل رجال من أصل فيتنامي على الطريق، لعدم قدرة الرجل على اإلجابة

.عدم انضباط السلوكبسبب جھله باإلنجليزية، فأوقفه بتھمة 
  

كما يمكن أن يكون خرقا للوائح . الحماية في دستور الواليات المتحدةانتھاكاً لبند المساواة في األمثلة ھذه قد تمثل 
بسبب الوطن األصلي، ھذا القانون التمييز يمنع . 1968المختلفة لقانون مكافحة الجرائم والشوارع اآلمنة المؤرخ سنة 

وقد طريق وزارة العدل،  بأموال فيدرالية عنالتي تتلقى دعما الشرطة قبل أقسام من العرق، اللون، الدين، أو الجنس 
 الجھات األمنيةالذي يمنع التمييز من طرف  1964سنة لللمادة السادسة من قانون الحقوق المدنية تمثل كذلك انتھاكا 

يشمل ھذا معظم الجھات  .التي تتلقى أي نوع من المساعدات الفيدرالية كاألموال المتأتية من الحجز على العقارات
  .يشمل ھذا معظم وكاالت إنفاذ القانون بالواليات والمحلية .لتابعة للوالياتاألمنية المحلية وتلك ا

  
  : على العنوان التاليوااللتزام فردية إلى قسم التنسيق التمييز اليمكنكم تقديم شكاوى ضد حاالت 
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U.S. Department of Justice 
Civil Rights Division 

Federal Coordination and Compliance Section, NWB 
950 Pennsylvania Avenue, NW  

Washington, D.C. 20530 
  

 .(TDD) 2678-307 (202) 5306-848 (888): على الرقم التاليوااللتزام كما يمكنكم االتصال بقسم التنسيق . 
  

تب الحقوق المدنية على العنوان فردية إلى مكتب برامج العدل بمكالتمييز اليمكنكم كذلك تقديم شكاوى ضد حاالت 
، أو يمكنكم االتصال بمكتب برامج العدل U.S. Department of Justice, Washington DC 20531: التالي

  .0690-307 (202): على الرقم التالي
  

نمطية أو  الشكاوى التي تتھم بعض دوائر الشرطة بإتباع سياسةويرفع قضايا بخصوص الخاص يحقق التقاضي قسم 
-202: على الرقم التاليالتقاضي الخاص لتقديم شكوى، اتصلوا بقسم . تمييز بسبب موطن الشخص األصلياعتيادية لل

  : على العنوان التاليالتقاضي الخاص قسم كما يمكنكم مراسلة .  5228-218 (877) أو 514-6255
  
  

U.S. Department of Justice 
Civil Rights Division 

Special Litigation Section, PHB 
950 Pennsylvania Avenue, NW 

Washington, D.C. 20530 
  
 

  مؤسساتالمحتجزين بالالحقوق المدنية لألشخاص 
  

 لمسجونين الذين ال يتكلمون اإلنجليزيةالخاصة با التأديبيةاالستماع  لجلسات ترجمة ال يوفرسجن.  
  

تقديم العالج للذين ال يتكلمون ليست لديه إمكانيات ل إحدى الوالياتمستشفى حكومي لألمراض النفسية ب
  .اإلنجليزية

  
الخاص تطبيق المقاضاة قسم  يفرض. خرقاً لبند المساواة في الحماية في دستور الواليات المتحدةاألمثلة ھذه  قد تمثل

حلي أو حكومة الوالية، كالسجون المؤسسات الحكومية على الصعيد الم للمحتجزين فيالحقوق التي منحھا الدستور 
مراكز االعتقال التي تسبق المحاكمة، مرافق إصالحيات األحداث وبيوت المسنين مراكز التوقيف السابق للمحاكمة، و

  .التي تديرھا الھيئات العامة والمؤسسات المخصصة لألشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية أو نمائية
  

بسبب موطنك األصلي،  ية نمطية أو اعتياديةسياسة تمييز واعتقدت بأن ھناكؤسسات إذا كنت مقيماً بإحدى ھذه الم
  :الكتابة إلىكما يمكنكم  5228-218 (877)أو   6255-514 (202): الخاص على الرقم التاليالمقاضاة اتصل بقسم 

  
U.S. Department of Justice 

Civil Rights Division 
Special Litigation Section, PHB 
950 Pennsylvania Avenue, NW 

Washington, D.C. 20530 
  
  

  البرامج المدعومة من الحكومة الفيدرالية
  

 باللغة الكورية برغم أن  ية للتوظيفتدريبات أو دورمعلومات وكالة محلية للخدمات االجتماعية ال توفر
  كوريةربع المقيمين المحليين ال يتكلمون إال اللغة ال
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 يسخر منھم موظفة العيادة الخارجية  نفي منطقةيتتواجد فيھا عدد كبير من السكان الالتينييمستشفى واقعةفي
. بصورة دائمة ويعلقون على لھجتھم وفي بعض األحيان يؤخرون الخدمات التي يقدموھا للمرضى الالتينين

  .وا من رؤية الطبيبطلب من المرضى الالتينيين الحضور مع مترجمين حتى يتمكنيكما 
  

قبل انتھاكا للقوانين الفيدرالية التي تمنع التمييز بسبب موطن الشخص األصلي، عرقه، أو لونه من األمثلة ھذه قد تمثل 
للتمييز من طرف وكالة تابعة لحكومة إحدى الواليات  إذا اعتقدت بأنك تعرضت. مساعدة فيدراليةالتي تتلقى برامج ال

على  وااللتزام  يقالفدرالي للتنسقسم ل، يمكنك تقديم شكوى لافيدرالي تتلقى تمويالن طرف منظمة أو لسلطة محلية أو م
  : كما يمكنك الكتابة إلى. (TDD) 2678-307 (202)أو  5306-848 (888): الرقم التالي

  
U.S. Department of Justice 

Civil Rights Division 
Federal Coordination and Compliance Section, NWB 

950 Pennsylvania Avenue, NW  
Washington, D.C. 20530  

  
بإحالة الشكاوى إلى وكالة الدعم الفيدرالية المسؤولة بشكل رئيسي على منع السياسات وااللتزام تنسيق الفدرالي للقسم ال

  .التمييزية التي يمارسھا متلقو الدعم
  
  

  التصويت
  

في مكتب التصويت المصوتين داكني البشرة الذين يتحدثون بلكنة واسمائھم أجنبية بتقديم ما  يطالب مسئول
  . يثبت تمتعھم بالجنسية األمريكية وال يطلب من الناخبين اآلخرين تقديم مثل ھذه اإلثباتات

 توفير ھم جالية يتكلم معظم أطرافھا اإلسبانية، رفض المسؤولون عن االنتخابات مد على الرغم من طلب
تسجيل وبطاقات  استمارات أوراق االنتخابات من ضمنھاأو توفير  عاملين مدربين من المتحدثين باألسبانية

بجلب مترجمين  لمن لديھم مشاكل في التحدث باإلنجليزيةباللغة اإلسبانية، كما رفضوا كذلك السماح  اقتراع
.التصويت كشكمعھم إلى 

  
يمنع القانون الفيدرالي . ت لتصحيح ھذه األمور التي طرحناھا في ھذه األمثلةيمكن لقسم التصويت أن يتخذ خطوا

أشكاال عديدة من التمييز عند التصويت، بما في ذلك التحرش بالناخبين وإخافتھم بناء على عرقھم أو لونھم أو لكونھم 
ساعدة في بعض الدوائر، م وادتوفر ميتطلب القانون الفيدرالي إلى جانب ذلك، . .يتكلمون إحدى لغات األقليات

كما منحت ھذه القوانين الناخبين الحق لمن يحتاج . بالتصويت الفعال المبني على الوعيمؤازرة لغوية تسمح للناخبين و
عدا أن يكونوا ممثلين (منھم مساعدة على قراءة بطاقة االقتراع والمواد اإلنتخابية األخرى في اصطحاب من يختارون 

كذلك سيكون من الممكن أن يرصد مراقبون فيدراليون أو من قسم التصويت الممارسات ). قابةعن رب العمل أو الن
اليومية التي تحدث يوم االنتخاب عندما تكون ھناك مخاوف بخصوص تمييز قد يعتري عملية التصويت أو عندما 

اتخاذ خطوات تتعلق بأسلوب كما يمكن للقسم . تكون ھناك مشاكل متوقعة تتعلق بتوافر المعلومات بلغات األقليات
االنتخاب، بما في ذلك الخطط واسعة االنتشار أو الخطط الخاصة بكل دائرة التي يكون من شأنھا التقليل من قوة 

  .  تصويت األقليات
  

، يمكنك االتصال بقسم ة في االقتراعمساعدلو حرمت من الللتمييز خالل التصويت أو  إذا اعتقدت أنك تعرضت
. voting.section@usdoj.govأو بالبريد اإللكتروني إلى  253 (800)-3931: الرقم التالي التصويت  على 

  : يمكنك كذلك الكتابة إلى
  
  

U.S. Department of Justice 
Civil Rights Division 
Voting Section, NWB 

950 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, D.C. 20530  
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كنت بحاجة إلى إذا . عندما تتصل ھاتفيا بأي من المكاتب المدرجة في ھذه النشرة، سيتم التحدث إليك باللغة اإلنجليزية
. فوري سيتركك الموظف على الخط لحين إيجاد مترجم. ، أخبر موظف االتصاالت باللغة التي تتكلمھافوري مترجم

   .  نحن جاھزون لمساعدتك بأي لغة من اللغات من خالل خدمة ترجمة فورية . مةمن فضلك ال تُنھي المكال
  
  
  
  

أو بالحروف الكبيرة، مسجلة على شريط سمعي، المعاقين سيكون ھذا المستند متوفرا  بالنسبة لألشخاص : مالحظة
  ".برايل"على قرص كومبيوتر، أو مكتوبة بالحروف المثقوبة 

  
  
  
  
  .نسخ ھذه النشرةرجاء عدم التردد في ال
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