
القانون يحميك من التمييز في العمل, السكن، 

(، 04المرافق العامة على أساس السن )أكثر من 

العرق، اللون، الجنس، الهوية الجنسية أو التعبير 

أو الميول الجنسية, الدين, اإلعاقة أو العجز, 

النسب, األصل القومي, الوضع العائلي ) فيما 

يتعلق بقضايا السكن فقط(، الوضع القانوني 

كضحية عنف منزلي ) فيما يتعلق بقضايا السكن 

 فقط( أوعلى أساس مكان الوالدة.

 التمييز 

 ضد القانون   

يمكن تقديم شكوى من طرف:       

 فرد متضرر    
 

منظمة الّتي من احدى مقاصدها مكافحة التمييز في أماكن     
 ;اإلقامة العامة

 

 أو عن طريق لجنة العالقات اإلنسانية نفسها.       

 

 الى أين يمكن تقديم الشكاوى؟

  

Pittsburgh Commission on  

Human Relations  

908 City-County Building 

414 Grant Street 

Pittsburgh, PA 15219 

(412) 255-2600 

www.pittsburghpa.gov/chr 
 

 لجنة بيتسبرغ للعالقات اإلنسانية مخّولة بحسب قانون:   

 City Code 651-659    

لتلقي شكاوى التمييز والتحقيق فيها: التمييز في السكن والعمل 

، وهي الوكالة 5511جنة في عام لواألماكن العامة. أُنشئت ال

 .الرسمية للمدينة التي ُتطبق القوانين التي تحظر التمييز

 

 تقدم اللجنة خدماتها للجمهور دون اي تكلفة

  )بالمّجان(

Winford Craig 
Lynette Drawn-Williamson 
Lorraine Eberhardt, Ed.D. 

Elizabeth Lee Fogarty, Ph.D. 
Helen Gerhardt 

Rabbi Sharyn Henry 
Eric Horwith 

Gabriel McMorland 
Wasiullah Mohamed 

Richard Morris 
Mariana Padias 

Amanda Z. Rubio, Esq. 
Robert Samuel 
Curtis A. Smith  

Gwendolyn Young 

 المفوضين )أعضاء اللجنة(

2016 

 لمن يحق تقديم شكوى؟

 www.pittsburghpa.gov/chr :زوروا موقعنا االلكتروني 

Pittsburgh Commission on Human Relations  

908 City-County Building 

414 Grant Street 

Pittsburgh, PA 15219 

(412) 255-2600 

يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل رئيس البلدية لفترة مدتها أربع سنوات، ثم 

 يتم تأكيد الّتعيين من قبل مجلس المدينة.



الشرطة / توتر في الجاليّة 

 الجنس
 الميول الجنسي

  أسم الشخص / الشركة الُمّدعى عليه/ها

 العنوان البريدي للُمدعى عليه/ها

 الّرجاء إعادة النموذج ِل:

بإيجاز سبب شكواك، بما في ذلك تاريخ المعاملة التمييزية أو غير القانونية،  يأذكر/
 ووقائع محددة تتعلق بالحادث:

 

 واجهت في اإلسكان:

 فرعي، ، إيجاربعقد لفترة زمنّية إيجار ،الحرمان من تكافؤ الفرص لشراء، بيع   

 إيجار شهري )من دون عقد(، تعيين أو نقل السكن، رفض الّتفاوض على أي من هذه     

    األمور، أو االشارة، كذباً، بأن تلك الممتلكات غير متاحة للفحص أو االيجار؛    

 فرق في المعاملة في البنود، الشروط أو االمتيازات في استخدام أو إسكان الوحدة   

 .الّسكنية    

 .فرق في المعاملة في المفروشات في أي مرافق أو خدمات من الوحدة الّسكنية  

 حرمان من تمويل، قروض ضمانات عقارية أو أي صناديق أخرى لشراء،بناء،  

  .إعادة تأهيل ، إصالح أو صيانة أي وحدة سكنية أو سكن    

 نشر أو تداول أي إشعار ، بيان ، إعالن أو خطة عمل، أو استخدام أي شكل من   

 أشكال التطبيق، أو اتخاذ أي سجل أواستفسار الذي يحدد أي قيد تمييزي )مثال:    

 "بدون  أطفال"، "ناطق باللغة االنجليزية فقط"، الخ.(؛   

 عرقلة أو منع من ِقبل ُمقدم السكن )الُمؤجر( من تنفيذ أو االمتثال الى قانون   

 "الممارسات الجائرة" المقرر في دستور المدينة ؛   

 تحريف في بيع أو تأجير العقارات من قبل ُمزود اإلسكان تقر بأن التكوين العرقي   

 للمنطقة سيتغير.   

 

 واجهت في التوظيف: 

 فرق في المعاملة في التوظيف والتعيين، تثبيت في العمل, التعويض، ترقّية، إقالة،   

 مضايقة أو أي جانب آخر من جوانب العمل؛   

 فرق في المعاملة في القبول للتدريب، تدريب في موقع العمل، أو أي برنامج تدريب   

 مهني آخر؛   

 
 هاتف رقم: 255-2600 (412)

 
2222-255) 412فاكس:)  

 
بريد الكتروني: 

Human.Relations@pittsburghpa.gov 

908 City-County Building 

414 Grant Street 

Pittsburgh, PA  15219 

 إعرف حقوقك:  لقد ُكنَت ُعرضة للتمييز إذا...

 

Pittsburgh Commission on Human Relations 

 نموذج الّتواصل لإلستفسار

تقديم شكوى رسمية. اّنما هذه هي ال يشكل ( بالكامل نموذج الّتواصل لإلستفسارتعبئة هذا الّنموذج )
من تاريخ غضون سنة واحدة الخطوة األولى في هذه العملية. يجب تقديم شكاوى رسمية إلى اللجنة في 

 واقعة الّتمييز/ الحدث غير المشروع المزعوم

 هذه الّشكوى تتعلق ِب:

 القوام األساسي للشكوى:

إذا كنت تعتقد أنك قد تعرضت لمعاملة تمييزية من قبل رب العمل، مزود 
السكن أو العمل أو الخدمة،في أي شكل من القواعد المبينة أدناه، يرجى 

ملء النموذج التالي وإعادته إلى اللجنة. سيقوم ممثل من اللجنة باالتصال 
بك لطلب المزيد من المعلومات، لتحديد ما إذا كان االتهام الُمقدم لللجنة 

 يندرج ضمن اختصاصها، وإذا كان األمر كذلك، لصياغة شكوى رسمية.

 اإلسكان

 العمل والتّوظيف

 اإلقامة / الخدمات العامة

 االسم

 العنوان البريدي

 العمر

 األصل )االسالف(
 اللون

 العرق
  الّدين
 إنتقام

 الوضع العائلي
 اإلعاقة / العجز

 المنشأ الوطني / مكان الوالدة

 

 واجهت في التوظيف: 

 التمييز ضده ؛ أي شخص أوباالدالل على إخفاق أي وكالة توظيف   

 فرق في المعاملة في القبول في أي منظمة العمل؛  

 عرقلة أو منع تنفيذ أو االمتثال لقانون "الممارسات الجائرة" المقرر في دستور   

 المدينة؛    

 انتقام ضد أي شخص قد امتثل لقانون "الممارسات الجائرة" المقرر في دستور   

 .المدينة   

 

  واجهت في المرافق العامة:

 رفض، حجب أو حرمان من أي شخص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أي من   

 مزايا السكن، المرافق والخدمات، االمتيازات، السلع أو المنتجات في أماكن مثل:    

 .أماكن اإلقامة العامة، المنتجع أو أماكن الّتسلية   

 بشكل نشر، تداول، إصدار، عرض، إرسال أو بعث إما بشكل مباشر أو غير مباشر،   

 مكتوب أو مطبوع، أي معلومات، إشعار أو إعالن مفاده رفض، حجب أو حرمان أي    

 شخص من إقامة، مميزات، مرافق، خدمات، امتيازات، بضائع أو منتجات؛   

 اقتراح أو داللة على أن رعاية أي شخص غير مرحب بها،أو ُمعترض عليها أو غير   

 .مقبول بها، أو غير مطلوبة أو ملتمسة   

 المساعدة على، التحريض، االرغام، االكراه أو المشاركة في أداء أي عمل غير   

 قانوني ًممارس ضد المرافق العامة بموجب هذه المادة بغض الّنظر إذاتّم ضم هذا    

 أم ال.اليه  الشخص بالرجوع   

 رقم الهاتف

ه/هارقم هاتف الُمدّعى علي   

الهوية الجنسية / التّعبير 
 الجندري


