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Infopaket Flucht und Asyl
د تبعيض په صورت کې ستاسې حقونه
Antidiskriminierungsbüros NRW

که تاسې ته د خپل کورنۍ پس منظر ،پوستکي د رنګ ،مذهب يا ژبي په وجه زيان رسيدلې دى ۔ کله چي يو اپارتمان يا د کار
ځاي لټوۍ ،کله چي د خپلو ماشومانو لپاره ښوونځي لټوۍ ،،کله چي واکمندو سره وينۍ ،په خپل وزګار وخت کې؟
که تاسې احساس کوۍ چي ستاسې سره تبعيض شوى دى ،نو د دغه ضد د خپل ځان دفاع کول ستاسې حق دى۔ دلته
بيالبيل قانون وجود لري چي د تبعيض په پيښه کې تاسې ته رنګا رنګ حقونه درکوي۔ د مرستې لپاره تاسې د معلوماتو د يو
مرکز لټون کوالي شۍ۔ که چيرې تاسو يوه دعوې کول غواړۍ ،تاسې بايد د يو قانون پوه سره اړيکې ونيسي۔ په دغه رنګ کولو
کې تاسې د معلوماتو د متخصص مرکزونو نه مرسته ترالسه کوالي شۍ۔
دا مهمه ده چي تاسې ثبوت راجمع کړۍ ،د مثال په توګه د ګواه سره خبره کول چي دغه پيښه الګ کوالئ شي او اسناد
ايخودې شي۔ د دې نه عالوه تاسې بايد د هغه خرڅ نه ځان خبر کړۍ چي د امکاني محکمې پرمختګ پرمهال مخي ته راتلې
شي۔
!د تبعيض ضد دفترونو له اړخه ورکوونکې مشورې ويړيا دي
زه کوم حقونه لرم؟
که تاسې ته د خپل پوستکي د رنګ ،کورنۍ پس منظر ،مذهب يا ژبي په وجه زيان رسيدلې وي نو تاسې حق لرۍ چي:
•
•
•
•
•
•
•

د مالي زيان بدله کوم چي تاسې ته د کم ګڼل کيدو له عمله رسيدلې وي۔
تاوانونه چي ستاسې د کردار او عزت د تيري له عمله رسيدلي وي
هغه استخدام نه انکار وکړې که تاسې د يو مزدور په توګه په کار کې ځورول کيږۍ او ګمارونکې د تبعيض ضد مناسب
ګامونه نه اوچتوي۔
د موجوده زيان رسيدو نه ځان خالص کړئ
چي په راتلونکي وخت کې دغه بيا ونکړئ که د دغه عمل بيا کيدو خطر وي۔
دا امکان نه لري چي د يو کيدونکي ګومارونکي ضد عمل وکړې شي که د يو غوښتونکي په طور تاسې د تبعيض له عمله رد
کړې شوي ياست۔
د نژادپال بي عزتۍ ،ځورونې ،ګواښ او حملې په پيښو کې د تاوان اوپوليسو نه د تعقيب غوښتنه وکړئ

د دې حقونو په ځاي کول په ډيرو عواملو اړه لري د مثال په توګه ثبوت او وروستنۍ نيټه دي لپاره ،د معلوماتو د مرکز سره په
اړيکې کولو کې سستي مه کوئ۔
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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