
حقوقك في حالة التمييز
Antidiskriminierungsbüros NRW

هل أنت مضطهد بسبب الخلفية العائلية، أو اللون، أو الدين، أو اللغة - عند البحث عن شقة أو مكان للعمل، أو عند البحث عن
مدرسة ألبنائك، أو عند التوجه إلى السلطات، أو في وقت فراغك؟

إذا كنت تشعر بأنه يمارس ضدك أي تمييز، فمن حقك أن تدافع عن نفسك. هناك العديد من القوانين التي تكفل لك حقوق
مختلفة في حالة التمييز. للحصول على الدعم، يمكنك البحث عن مركز معلومات. إذا كنت ترغب في إقامة دعوى، فينبغي عليك

االتصال بمحام. سوف تتلقى أيًضا دعًما عند القيام بذلك من خالل مراكز المعلومات المتخصصة.

من المهم أن تقوم بجمع األدلة، على سبيل المثال، التحدث مع الشهود الذين يمكنهم تسجيل الحادث واالحتفاظ بالمستندات.
وبغض النظر عن ذلك، يجب اإلحاطة علًما بالتكاليف التي قد تتكبدها أثناء سيـر إجراءات الدعوى المحتملة.

المشورة التي تقدمها مكاتب مكافحة التمييز مجانية!

ما هي حقوقي؟

إذا كنت مضطهًدا بسبب اللون، أو الخلفية العائلية، أو الدين، أو اللغة، فلديك الحق في:

•  التعويض عن الخسائر المالية الناجمة عن اضطهادك
•  التعويض عن األضرار الناجمة عن التعدي على سمعتك وشرفك

•  رفض العمل إذا كنت، كموظف، قد تعرضت لمضايقات في العمل ولم يتخذ صاحب العمل التدابير المناسبة للتصدي
  للتمييز

•  التخلص من الضرر الحالي
•  عدم اتخاذ أي إجراء في المستقبل في حالة احتمال تكرار الضرر

•  ليس من الممكن اتخاذ إجراء ضد صاحب عمل محتمل إذا كنت، كطالب وظيفة، تم رفضك بسبب التمييز.
•  إبالغ الشرطة ومطالبتها بمالحقة المتهم في حالة التعرض لشتائم عنصرية، وسوء معاملة، وتهديدات، وهجمات

يعتمد إنفاذ هذه الحقوق على عوامل مختلفة، مثل، األدلة والمواعيد النهائية. لذلك، ال تتأخر في االتصال بمركز معلومات.

Quelle:  http://www.agg-ratgeber.de/ansprueche.php   +   http://www.agg-ratgeber.de/strafrecht.php   +   http://www.agg-ratgeber.de/zivilrecht.php
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