رقم مكتب اإلدارة والميزانية 1190-0018
تاريخ المراجعة01/02/15 :

وزارة العدل األمريكية
شعبة الحقوق المدنية
مكتب المستشار الخاص لشؤون الهجرة المرتبطة
بممارسات التوظيف غير العادلة ()OSC

استمارة االتهام الخاصة بمكتب المستشار الخاص ()OSC

يحظر انون الواليام المتح للهجر التمييز على أساس حالة المواطنة فيما يتملق بتميين عاملين أو اردهم من الممء أو توظيفهم أو اإلحالة مبابء ةسم من
األشخا المحميين :المواانين ،وةعايا الواليام المتح  ،والمبيمين ال ائمين ،والمبيمين المؤ تين ،والالجئين ،والالجئين السياسيين (باستثنال المبيمين ال ائمين
بقكء انوني الذين ال يسري عليهم انون الحصول على الجنسية خالل ستة أشهر من األهلية) .كما أن البانون يحظر التمييز على أساس األصل القوم (ض
أةباب الممء ممن ل يهم أةبمة إلى أةبمة عقر موظفا) فيما يتملق بتميين عاملين أو اردهم من الممء أو توظيفهم أو اإلحالة مبابء ةسم من كء األفراد
المخولين انونيا للممء في الواليام المتح  .كما أن البانون يحظر انتهاك الوثائق :عن ما يرفض شخص أو شركة أو منظمة عول وثيبة انونية ساةية
المفمول ،أو تح ي الوثائق التي يمكن للفرد تزوي ها أو مةالب أكثر أو وثائق مختلفة أكثر من المةلوب إلكمال االستماة  I-9بسعب حالة مواانة الفرد أو
األصء البومي .كما أن البانون يحظر االنتقام ض األفراد الذي يتمسكون بحبو هم المحمية بموجب أحكاا انون مكافحة التمييز في انون الهجر  ،أو بسعب
مقاةكتهم أو مساهمتهم في تحبيق أجراه هذا المكتب.
تعليمات استمارة االتهام:
من يمكنه تقدم اتهام :أي شخص يزعم بأنه أو أنها كان /كانت ضحية للتمييز أو أي شخص آخر مخول بالنيابة عن الضحية .يجب إرسال استمارة االتهاام ذا
بالبريد إلى العنوان أدنا أو إرسالها عبر الفاكس إلى الرقم  (202) 616-5509أو عبر البريد اإللكترونا  osccrt@usdoj.gov :فا غواون  081يوماا
مع تاريخ التمييز المزعوم .يجب استكمال ه ذه االس تماة بكتاب ة أو اعاع ة المملوم ام المةلوب ة بق كء مب رول وب أي ل ة كان ت .ف ي ح ال ع ا انةع اي أي م ن
األسئلة ،يجب تركه فاةغا.
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair Employment Practices - NYA
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530
يمكن توجيه أي استفساةام بقأن استماة االتهاا هذه إلى مكتب المستقاة الخ ا ( )OSCعع ر اله اتع عل ى ال ر م  (202) 616-5594أو ال ر م المج اني 1-
 ،800-255-7688أو الكتابة لذوي اإلعا ام السممية (  )TTYعلى ال ر م  (202) 616-5525أو (الارقم المجاان ) ل ذوي اإلعا ام الس ممية 1-800- TTY
.237-2515
القسم  :0معلومات اتصال الطرف المتورر
اسم وعنوان الطرف المتورر (القخص الذي ادعى بأنه ضحية للتميز أو االنتباا)  :ذكر

 أنثى

االسم الكامء:
عنوان القاةع أو المنوان العري ي:
القبة:
تلفون( :المنزل(
فاكس:

الم ينة:

الرمز العري ي:

الوالية:
)الخلوي)
العري اإللكتروني:

هء تحعذ منا أن نتواصء مع الةرف المتضرة بل ة أخرى؟

 نمم

 ال

ح د الل ة:
ما هي أفضء األو ام لالتصال بالةرف المتضرة ععر الهاتع (في حال لم يكن ممثال بقخص آخر)؟
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صفحة  1من 6

القسم  :0معلومات المواطنة للطرف المتورر أو حالة الهجرة
الرجال تزوي حالة الهجرة أو المواطنة أو نوع تصريح العمل للةرف المتضرة:
 مواان
 ةعايا الواليام المتح األمريكية
(السنة)
)القهر)
 مبيم دائم بقكء انوني :تاريخ الحصول على اإلقامة ) :اليوا(
 ال
هء تب ا الةرف بالمتضرة بةلب للحصول على الجنسية؟  نمم
)(السنة)
)القهر
(تاريخ تقديم الطلب)( :اليوا(
 الجئ سياسي
 الجئ
 مبيم مؤ ت مبعول بموجب البانون ) § 1160(aأو (يتمين على بمض األفراد تم يء حالتهم بنال على تم يالم انون الهجر والجنسية ( )INAفي عاا
(0891
 ال شيل مما ذكر عليها ،ولكنني أحمء تصريحا للممء:
)السنة)
)القهر(
تاريخ انتهاء الصالحية ):اليوا(
من فضا ح د:
B-1
J-1
F-1/OPT 
H-2
 مب ا الب لجول سياسي H-1
:
 حالة الحماية المؤ تة (( )TPSال ولة)
 ال ول المنتسعة بحرية ()FAS
 أخرى (يرجى التح ي ):
الرقم األجنب (لغير المواطنين)

رقم القبول ولتسجيل( :الرقم ف حال ليس أجنب )

القسم  :3معلومات األصل القوم للطرف المتورر والمعلومات الشخصية األرر

ما هي ال ولة التي ول فيها الةرف المتضرة؟
ما هو األصء البومي للةرف المتضرة (النسب)؟
ما هو تاةيخ ميالد الةرف المتضرة؟) اليوا(

)القهر(

)السنة)

القسم  :4نوع التمييز المزعوم
ما ذو نوع التمييز المزعوم؟ ضع إشاة على جميع األنواع التي تنةعق:
تمييز األصل القوم ( تمرض الةرف المتضرة للتمييز فيما يتملق بالتميين أو الة رد م ن المم ء أو التوظي ع أو اإلحال ة مباب ء ةس وا وذل ا ألن الة رف
المتضرة من دولة ممينة أو جزل من المالم ،أو بسعب المري أو لهجة الةرف المتضرة أو بسعب ةام الل ة اإلنجليزية المح ود ).
تمييز حالة المواطنة ( تمرض الةرف المتضرة للتمييز فيما يتملق بالتميين أو الةرد م ن المم ء أو التوظي ع أو اإلحال ة مباب ء ةس وا وذل ا ألن الة رف
المتضرة مواان في الواليام المتح أو ليس مواانا فيها أو بنال على حالة الهجر للةرف المتضرة).
االنتقام بسابب التمساب باالحقوق المحمياة بموجاب القاانون رقام "( "8 U.S.C. ' 1324bةف ع الة رف المتض رة تهم ة ح ول التميي ز واإلدع ال ح ول
التمرض للتمييز أو المقاةكة في التحبيق أو ضية لفرد آخر بخصو التمييز أو خالف ذلا للتمسا بحق ممنوح بموجب أحكاا انون مكافح ة التميي ز،
ونتيجة لذلا ،يكون الةرف المتضرة انتبم من الترهيب والته ي أو اإلكراه الذي موةس بحبه.
انتهاك الوثائق (ةفض الفرد أو القركة أو المنظمة عول وثيب ة انوني ة ص الحة ،وح دم الوث ائق الت ي يمك ن للة رف المتض رة إبرا ه ا ،أو ال ب وث ائق
أخ رى أو مختلف ة ع ن المةلوب ة م ن أج ء إتم اا التحب ق م ن أهلي ة التوظي ع (االس تماة  I-9أو التحب ق اإللكترون ي) وذل ا بس عب حال ة الجنس ية للة رف
المتضرة أو بسعب األصء البومي).
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القسم  :2معلومات صاحب العمل
من الذي أةتكب تصرف التمييز المزعوا؟
اسم القركة (ةب الممء):
عنوان القاةع أو المنوان العري ي:
الجناح:

الم ينة:

الرمز العري ي:

الوالية:

تلفون:
إذا كنت تملم ،هء تممء القركة تحت أي أسمال أخرى؟  نمم

 ال

إن كانت إلجابة نمم ،ما هو االسم (األسمال) األسمال تحت تممء بموجعها؟
ع د موظفين القركة أو موظفين صاحب الممء:
 أ ء من 4

04-4 

 01 أو أكثر

 ال أعلم /غير ادة على التب ي

القسم  :6التاريخ والمكان ال ي وقع فيه التمييز وحيثيات التمييز المزعوم
متى و مت حادثة التمييز؟) اليوا(

)السنة)

)القهر(

أين و مت حادثة التمييز؟ المكان:
الم ينة:

الوالية:

اشرح بالتفصيل ما حدث عندما تعرض الطرف المتورر للتمييز .م بذكر فيما إذا ارد الةرف المتضرة من الممء أو ت م تس ريحه أو ل م يم ين،
أو تأخر في تاةيخ الع ل ،وهء الب منه وثائق إضافية ،أو تمرض لالنتباا أو خ الف ذل ا ،و م بوص ع م ا ح ف بالتفص يء ( .م برةف اي أوةاي
أخرى إذا احتجت لذلا .إذا كان ل ى للةرف المتضرة أي وثائق ت عم ادعاله ،يمكنا إةفا ها .الرجال إةس ال نس خ ع ن الوث ائق ،ول يس الوث ائق
األصلية).
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القسم  :7االتهامات المودعة لد وكاالت فدرالية أو محلية أرر استنادا إلى نفس الوقائع
هء يستن االتهاا إلى مجموعة من الو ائع المرفوعة أماا وكالة ف ةالية أو محلية أو حكومية محلية؟  نمم

 ال

إن كانت اإلجابة نمم :اسم الوكالة بالكامء:
عنوان القاةع أو المنوان العري ي للوكالة:
الم ينة:

الجناح:
تلفون:
تاةيخ التب يم ):اليوا(

الوالية:
)القهر(

الرمز العري ي:

)السنة)
اسم المحبق (إن كان ممروفا)

ة م الملع( :إن كان ممروفا)
عنوان القاةع أو المنوان العري ي:

القسم  :8معلومات اتصال الطرف المقدم لالتهام (الطرف المتورر أو الشخص ال ي يقدم االتهام بالنيابة عن الطرف المتورر)
ذل الطرف المقدم لالتهام ذو نفسه الطرف المتورر؟  نمم ،نفسه .إن كانت اإلجابة نمم ،انتبء إلى ة م   .8ال
 أنثى

إن كانت اإلجابة ال ،هء أنت (اختر واح )  :ذكر

المنوان:

االسم الكامء:
اسم الكيان:
عنوان القاةع أو المنوان العري ي:
القبة:

الم ينة:

الوالية:

الرمز العري ي:

فاكس:

تلفون:

العري اإللكتروني:

ما هي أفضء األو ام لالتصال بالةرف المب ا لالتهاا؟

القسم  :9المراسالت مع مكتب المستشار الخاص ()OSC
هء سعق وأن تح ثت أو اتصلت بمكتب المستقاة الخا
إن كان كذلا ،متى؟) اليوا(

عء تب يم هذا االتهاا؟

)القهر(

إن كان كذلا ،كيع؟  الخط الساخن 

)السنة)

العري اإللكتروني

إن كنت تمرف ،ما هو اسم ممثء مكتب المستقاة الخا

استمارة االتهام الخاصة بمكتب المستشار الخاص (0102/10/10 )OSC

 نمم

 ال

 فماليام توعية

الذي تح ثت ممه أو اتصلت به؟

صفحة  4من 6

القسم  :01تأكيد وتوقيع الطرف المقدم لالتهام
ف حال أن استمارة االتهام ذ تم تعبئتها بواسطة الطرف المتورر:
إذا تم تب يم هذا االتهاا بواسةة الةرف المتضرة:
بصفتي القخص الذي يزعم بأنني تمرض ت للض رة بواس ةة مماةس ام التوظي ع غي ر المادل ة المرتعة ة ب الهجر  ،ف رنني أفه م ب أن مكت ب المستق اة الخ ا
( )OSCيج بأنه من الضروةي الكقع عن هويتي ومملومام أخ رى خ الل إج رال التحبي ق ف ي االته اا المب ا م ن ارف ي وخ الل أي جلس ة أو إج رالام
ضائية مترتعة على االتهاا المب ا من ارفي ،أو في بم ض الظ روف المح د ةدا عل ى استفس اةام بموج ب انون حري ة المملوم ام .إنن ي أم نح م وافبتي.
وأؤك  ،وأنا في كامء وعي وأهليتي البانونية ،بأن المملومام المزود في هذه االستماة صحيحة.
_____________________________________________________ التاةيخ______________________:
(تو يع الةرف المتضرة)

ف حال أن استمارة االتهام ذ تم تعبئتها بواسطة ممثل مفوض من الطرف المتورر:
وأؤك  ،وأنا في كامء وعي وأهليتي البانونية ،بأن المملومام المزود في هذه االستماة صحيحة وأنني القخص المخول لتب يم هذه االتهاا بالنيابة عن الةرف
المتضرة .إنني أفهم بأن مكتب المستقاة الخا ( )OSCيج بأنه من الضروةي الكقع عن هويتي ومملوم ام أخ رى خ الل إج رال التحبي ق ف ي االته اا
المب ا من ارفي وخالل أي جلسة أو إجرالام ضائية ناجم ة ع ن االته اا المب ا م ن ارف ي ،أو ف ي بم ض الظ روف المح د ةدا عل ى استفس اةام بموج ب
انون حرية المملومام .إنني أمنح موافبتي.
االسم المةعوع للممثء:
التاةيخ___________________:
(تو يع الممثء المخول)

القسم  :00معلومات ارتيارية
كيف سمعت عن مكتب المستشار الخاص ()OSC؟ (ضع إشارة على جميع ما ينطبق):
 ملصق /نقر
 نموذج  I-9أو كتيب الموظع
 التحبق اإللكتروني SSA No Match 
 نقرام توعية OSC
 اإلنترنت
 وكالة في الوالية أو محلية
 لجنة تكافؤ فر الممء ()EEOC
 و اة الممء ()DOL
 الراديو
 التلفزيون
 ص يق /ريب
 اتحاد /مجموعة مجتمع مؤي
 دائر الهجر والمواانة في الواليام المتح ()USCIS
 غير ذلا (ح د):
الطرف المتورر ذو( :ضع إشارة على جميع ما ينطبق):
 من أصء إسعاني أو التيني

 التيني

 أمريكي هن ي أو سكان أالسكا األصليين

 أسود أو أمريكي إفريبي

 أبيض

 سكان هاواي األصليين أو غيرها من جزة المحيط الهادئ

 عر ين أو أكثر

بيان قانون الخصوصية
الصالحية لةلب هذه المملومام من الةرف المتضرة أو المتب ا باالتهاا ممنوحة بموجب البانون ة م " ." U.S.C. ' 1324bيتم استخ اا
المملومام التي يب مها الةرف المتضرة أو المتب ا باالتهاا بقكء أساسي للتحبيق ومتابمة االتهاا بالتمييز المحظوة ،مع ذلا ،يمكن استخ اا
المملومام أيضا ألغراض مقروعة وفبا لما هو معين في إشماة السجء الف ةالي لو اة الم ل المنقوة في السجء الف ةالي في السجء ة م " 68
 00( "Fed. Reg. 47611أغسةس (1100الذي يوضح االستخ امام الروتينية للمملومام التي تحصء عليها شمعة الحبوي الم نية .في حال
تخلع الةرف المتضرة أو المتب ا باالتهاا عن تب يم المملومام المةلوبة في هذه االستماة  ،فهذا من شأنه أن يؤدي إلى ةفض استماة االتهاا
وع ا عولها .يما ب البانون على تب يم أي مملومام خاائة بقكء متمم في هذه االستماة بموجب البانون ة م ""18 U.S.C. ' 1001
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إشعار قانون تخفيض العمل على الورق

يأتي هذا الةلب وفبا لبانون تخفيض الممء على الوةي لسنة  .0881جمع المملومام أمر ضروةي لتمكين اإلداة من المتابمة
والتحبيق في االتهامام الفردية بالتمييز وذلا في مخالفة للبانون  8 U.S.C. § 1324bبمبتضى الوالية البانونية .استخ اا آلية الجمع
هذه من شأنه أن يسهء عملية مساع األاراف المتب مة باتهامام وتح ي وتزوي المملومام الال مة لمعاشر التحبيق.
متوسط المبل المب ة المرتعط بمملة الجمع هذه  01د يبة لكء ارف مب ا التهاا أو أمين السجء بنال على ظروف القخص.
المالحظام حول د ة هذه المبل المب ة واال تراحام لتخفيض هذا المبل يجب توجيهها على جينيفر سلةان ،المستقاة السياسي
الخا على المنوان التالي ،و اة الم ل األمريكية ،شمعة الحبوي الم نية  -مكتب المستقاة الخا  81 ،شاةع بنسلفانيا ،نوةف
ويسترن  -وكالة القعاب الوانية ،واشنةن الماصمة .11101
ال يجو ألي وكالة إجرال أي ةعاية ،وال حاجة لقخص لالستجابة ألي عملية جمع من المملومام ما لم تعزة ة م متابمة مكتب إداة
الميزانية ( )OMBالحالي ويكون ساةي المفمول.
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