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  صیاغة وإیداع شكاوى التمییز بنفسك
 

مدینة شیكاغو التي تتلقى وتفصل في شكاوى التمییز المتعلقة بانتھاك مرسوم شیكاغو لحقوق اإلنسان ومرسوم لجنة العالقات اإلنسانیة ھي وكالة 
 شیكاغو لإلسكان العادل. یمكن لألفراد إعداد شكاوى التمییز الخاصة بھم وتقدیمھا عن طریق البرید.

 
األساسیة لتقدیم شكوى. وعلى الرغم من أننا حاولنا تقدیم ھذه المعلومات بأبسط  تشرح ھذه الحزمة تغطیة مراسیم مكافحة التمییز في المدینة والمتطلبات

 الطرق، فإننا ندرك أنھ قد یكون من الصعب فھمھا.
 

  إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تقدیم شكوى:
 

موجزة. ال یمكن لموظفي االستقبال یمكنك االتصال باللجنة وطلب التحدث إلى أحد موظفي االستقبال لإلجابة على األسئلة األساسیة وال •
 اإلجابة على أسئلة واسعة النطاق عبر الھاتف؛ تعد زیارة المكتب ضروریة إذا كنت بحاجة إلى الكثیر من المساعدة.

 
ن یمكنك الحضور إلى مكتب اللجنة، حیث سیساعدك موظف االستقبال في إعداد الشكوى وتقدیمھا. یمكن لموظفي االستقبال قضاء المزید م •

 الوقت مع األشخاص الذین یأتون إلى المكتب.
 

ك یمكن لمحاٍم تقدیم المشورة لك أو تمثیلك. ولدى اللجنة قائمة بالمنظمات التي تقدم خدمات قانونیة مجانیة في بعض دعاوى التمییز. یمكن •
 أیًضا االتصال بمحام من اختیارك.

 
  ونحن نشجعك على مراجعتھا قبل إعداد وتقدیم شكواك: لصیاغة الشكاوى".ترد المعلومات التالیة في المواد المرفقة "نصائح 

 
 2الصفحة  -المعلومات العامة والمتطلبات حول المحتوى  ·
 3الصفحة  -المتطلبات العامة للوالیة القضائیة  ·
 4-3الصفحات  – مالحظات عن أنواع التمییز التي تحظرھا مراسیم اإلسكان العادل وحقوق اإلنسان في شیكاغو ·
 4الصفحة  -كیفیة تنظیم نص الشكوى  ·
 5الصفحة  -تعلیمات عامة حول النص  ·
 5الصفحة  -كیفیة تقدیم الشكوى  ·
 6الصفحة  -عینة لصفحة الغالف للشكوى  ·
 مرفق في النھایة -نموذج شكوى فارغ  ·

 
لوائح اللجنة، الموصوفة في المادة المرفقة،  تتطلب التأكد من أن شكواك صحیحة ومكتملة ومرسلة في الوقت المناسب. مسؤولیةتقع على عاتقك 

  وقد یؤدي عدم الوفاء بھذه المتطلبات إلى رفض اللجنة لشكواك باعتبارھا "معیبة". إدراج محتوى معین في الشكاوى.
 

المدافع عن أي من المشتكي أو المدعى  لجنة العالقات اإلنسانیة لیست المدعي العام في الحاالت المرفوعة إلیھا ولیست المحامي أو المستشار أو الممثل أو
 علیھ.

http://www.cityofchicago.org/humanrelations
http://www.cityofchicago.org/humanrelations
mailto:cchrfilings@cityofchicago.org
mailto:cchrfilings@cityofchicago.org
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 نصائح لصیاغة الشكاوى
 

 معلوماتعامة
في صیاغة یمكن ألي فرد صیاغة شكواه لرفعھا إلى لجنة العالقات اإلنسانیة. ومع ذلك، تشجع اللجنة األفراد على السماح لموظفي اللجنة بمساعدتكم 

اقشة المسائل المتعلقة بالوالیة القضائیة وصیاغة الشكاوى. ومع ذلك، قبل القدوم إلى المكتب أو محاولة صیاغة الشكوى. موظفو اللجنة مدربین على من
مكن من تلقي شكواك الخاصة، نوصي باالتصال باللجنة أوالً. وفي ذلك الوقت، یمكن لمحقق أن یحدد ما إذا كان للجنة اختصاص بالشكوى أم ال. إذا لم نت

 یك مشقة الرحلة وقد نتمكن من إحالتك إلى وكالة أخرى.شكواك، فسنوفر عل
 

 مفترق طرق واحد . (یقع المكتب على بعدN. Sedgwick, 4th floor 740یمكنك مقابلة موظفي اللجنة من خالل الحضور إلى مكتب اللجنة في 
غرب أورلیانز). تقدیم الشكوى غالبًا ما یستغرق حوالي ساعتین؛ یمكن أن یستغرق وقتًا أطول في ظروف  ومفترق طرق واحد جنوب شارع شیكاغو

مساًء من االثنین إلى الجمعة. یرجى  3:00صباًحا حتى  9:00معینة. للحصول على مساعدة في تقدیم الشكاوى، یتوفر موظفو اللجنة من الساعة 
 مساًء. 5:00اًء لضمان أن بإمكاننا إكمال عملیة اإلیداع قبل الساعة مس 3:00الوصول في موعد أقصاه الساعة 

 
 بشأن المحتوى المتطلبات

 یشمل ھذا: یجب أن تتضمن شكواك المعلومات المطلوبة.سواء اتصلت أو توجھت إلى المكتب أو أعددت شكواك بنفسك، 
 

 یجب علیك استخدام نموذج شكوى اللجنة (مرفق) أو ما یعادلھ جوھریًا؛ •
 

یجب علیك تقدیم تفاصیل كافیة "إلخبار" المدعى علیھ (المدعى علیھم)/اللجنة بشكل جوھري بالتوقیت والموقع (المواقع)والحقائق  •
 فیما یتعلق بانتھاك المرسوم المزعوم؛ وعلى وجھ التحدید، یجب أن تتضمن الشكوى المعلومات التالیة:

 
 اسمك، ورقم ھاتفك، وعنوانك. .1

 
كمدعى علیھ (مدعى علیھم) (لتمییزه عن الشخص  أخرى لكل شخص أو كیان ترغب في تسمیتھ االسم أو أي ھویة .2

(األشخاص) الذي قد یكون لدیھ معلومات أو معرفة بالمسائل المثارة في الوثیقة). یشمل مصطلح "ھویة أخرى"، على 
أو "رئیس شركة " Main St 1234 سبیل المثال ال الحصر، استخدام لقب أو تسمیة تحدد الشخص المسمى، مثل "مالك

ABC Company." 
 

 عنوان كل مدعى علیھ مسمى أو محدد یكفي لتقدیم الشكوى لكل مدعى علیھ، ورقم الھاتف لكل واحد، إذا كان معروفًا؛ و .3
 

المدعى علیھ (المدعى  مخالفة للمرسوم بشكل یكفي إلخبار وصف للسلوك أو السیاسة أو الممارسة التي یُدعى أنھا تشكل .4
علیھم) واللجنة باالنتھاك المزعوم للمرسوم، بما في ذلك (إن لم ینص على خالف ذلك) توقیت وموقع (المواقع) وأساس 

 أو أسس التمییز.
 

  یوًما من الحادث أو السلوك المعني. 180ومع ذلك، إذا قمت بصیاغة الشكوى، فمن مسؤولیتك تقدیم شكوى صحیحة وكاملة إلى اللجنة في غضون 
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 متطلبات الوالیة القضائیة العامة
 

 من الحادث أو السلوك المشتكى منھ. یوًما 180في غضون یجب تقدیم الشكاوى إلى اللجنة  •
 

 .مدینة شیكاغویجب أن یحدث الحادث المشتكى منھ في  •
 

 یجب أن تكون اإلصابة أو األذى متعلقین بـ: •
 

 االئتمان•  الرھن •  ترتیبات األماكن العامة • اإلسكان• العمل •
 

 (مزید من المعلومات أدناه): للتمییزیجب أن تشتمل الشكوى على نوع واحد على األقل من األنواع التالیة  •
 

 الدین الجنس العرق
 الحالة االجتماعیة عاًما) 40العمر (أكثر من  اللون

 الحالة األبویة اإلعاقة األصل
 مصدر الدخل التوجھ الجنسي األصل القومي
  (بسبب تقدیم شكوى إلى اللجنة)االنتقام  الحالة العسكریة الھویة الجنسیة

 التاریخ/السجل الجنائي (العمل فقط) سجل االئتمان (العمل فقط)
 

 قد تكون ھناك حاالت أخرى تمنع اللجنة من التحقیق في الشكوى. •
 

  مسؤول عن ضمان أن تكون الشكوى دقیقة وكاملة وكافیة وأن تودع في الوقت المناسب. أنت •
 

 مالحظات بشأن أنواع التمییز:
 

 غالبًا ما یستخدم في حاالت مقارنة معاملة األمریكیین األفارقة واألفراد البیض. ویمكن أیًضا أن یستخدم ألنواع أخرى من الحاالت. -العرق 
 

 التمییز على أساس لون البشرة.یغطي  -اللون 
 

اع یشیر إلى تراث الشخص، أي بلد الوالدین أو األجداد. غالبًا ما یستخدم لیشمل األصل الالتیني أو اآلسیوي. ویمكن أیًضا أن یستخدم ألنو -األصل 
 أخرى من الحاالت.

 
لك على شكوى یكون مقدم الشكوى فیھا من المكسیك واألشخاص منھا. على سبیل المثال، قد ینطوي ذجئت  یشیر إلى األمة التي -األصل الوطني 

 موضع المقارنة من غواتیماال.
 

تعني المظھر الفعلي أو المتصور أو التعبیر أو الھویة أو سلوك الشخص كذكر أو أنثى، سواء كان مختلفًا عن ذلك الذي یرتبط تقلیدیًا  -الھویة الجنسیة 
 و ال.بالجنس المحدد للشخص عند الوالدة أ

 
یشیر إلى سجالت االقتراض السابق للشخص وسداده، بما في ذلك معلومات عن التأخر في الدفع واإلفالس. وھذا ال ینطبق إال في  -التاریخ االئتماني 

 كثیرة. ویخضع الستثناءاتمجال العمل 
 

 الحمل، فضالً عن التمییز القائم على نوع الجنس.  الجنسي وادعاءاتیشمل التحرش -الجنس 
 

عاًما أو أقل في وقت وقوع الحادثة (الحادثة) التي تشكو بشأنھا،  39. إذا کنت تبلغ من العمر أو أكثر عاًما 40یغطي فقط األشخاص في عمر  -العمر 
 فال یمکنك تقدیم مطالبة بشأن التمییز في العمر.
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 طي اإلعاقات البدنیة والعقلیة فضالً عن إدراك اإلعاقة وتاریخ اإلعاقة.تغ -اإلعاقة 
 

  .یغطي الحالة الفعلیة أو المتصورة للعالقة الجنسیة العادیة أو المثلیة أو ثنائیة الجنس -التوجھ الجنسي 

 والممارسة واالعتقاد. الشعائر الدینیة یعني جمیع جوانب -الدین 

 لقانوني لكونك أعزب أو متزوج أو مطلق أو منفصل أو أرمل.الوضع ا -الحالة العائلیة 
 

 حالة العیش مع طفل واحد أو أكثر من األطفال المعالین أو المعوقین. -الحالة األبویة 
 

المرتبات؛ تعني الطریقة القانونیة التي یدعم بھا الفرد نفسھ أو معالیھ. وھذا یشمل المطالبات حول مصدر دخلك (األجور أو  -مصدر الدخل 
 المساعدة الحكومیة). وھذا ال یغطي المسائل المتعلقة بعدم كفایة الدخل (أیا كان مصدره).

 
تغطي التمییز بسبب التواجد في الخدمة الفعلیة أو في أي قوات احتیاطیة في أي فرع من فروع القوات المسلحة للوالیات المتحدة  -الحالة العسكریة 

ة أخرى؛ أو كونك من قدامى المحاربین في أي فرع من فروع القوات المسلحة؛ أو حالة الخروج من الخدمة من أي فرع أو والیة إلینوي أو أي والی
 من فروع القوات المسلحة وأسباب ھذا الخروج.

 
ي تحقیق أو إجراء أو جلسة ال یغطي سوى األشخاص الذین قدموا شكوى سابقة إلى اللجنة أو الذین أدلوا بشھادات أو ساعدوا أو شاركوا ف -االنتقام 

ویشعر  استماع في اللجنة. وھو ال یغطي الحاالت التي یكون فیھا الشخص قد قدم شكوى داخلیة (في الشركة أو األعمال التجاریة أو السكن المعني)
 بأنھ تعرض لالنتقام بسببھا.

 
 تنظیم نص شكواك

 
 حدد رقًما لكل فقرة. -أ

 
(الخصائص) ذات الصلة. على سبیل المثال، إذا كانت الشكوى بشأن العرق، فأدرج عرقك؛ إذا كانت ، حدد السمة الفقرة األولىفي  -ب

الشكوى تنطوي على إعاقة، فحدد إعاقتك؛ إذا كانت الشكوى تنطوي على حالة أبویة، فحدد عدد وأعمار أطفالك؛ إذا كانت الشكوى تنطوي 
 على مصدر للدخل، فحدد مصدر دخلك.

 
 من األفضل وصف األحداث زمنیًا (األقل حداثة إلى األحدث).  عادة ما یكون -ج

 
 صفحات دون إجازة من اللجنة. ومع ذلك، تأكد من أنك تصف جمیع الحقائق ذات الصلة. 5یجب أال تتجاوز شكواك  -د

 
 بالنسبة للفقرة األخیرة من الشكوى، استخدم اللغة التالیة: -ھ

 
" في حاالت العمل أو 2-160 [أدرج "موجب الفصل [انظر أدناه] من قانون بلدیة شیكاغو.یشكل السلوك المذكور أعاله تمییًزا ب

[و] أنا أسعى إلى كل إغاثة " لحاالت اإلسكان]. بعد ذلك، للحفاظ على خیاراتك مفتوحة، اذكر: 5-08 ترتیبات األماكن العامة أو أدرج "
  متاحة بموجب القانون.
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 بشأن النصعامة  تعلیمات
 التعلیمات التالیة ھي لتوجیھك. ھذه التعلیمات لیست مشورة قانونیة وال تحاول وصف قانون التمییز أو ما یشكل شكوى كافیة في كل ظرف من

 الظروف. یمكنك استشارة محام، ولكن لیس مطلوبًا منك القیام بذلك.
 

خ عند مناقشة الحادث (الحوادث) المشتمل في حالتك، أدرج تاریخ كل حادث یتم مناقشتھ بالشھر والیوم والسنة. إذا لم تكن متأكدًا من تاری – التوقیت -أ
 ."                      محدد، فدّون التاریخ التقریبي من خالل ذكر "في أو حوالي

 
كل شخص أو دوره (مثل: المشرف؛ نائب وظیفة  في حالتك، قم بتھجئة كل اسم بدقة مع وصفعند مناقشة أي شخص متورط  – األشخاص المشتملین -ب

 رئیس للشؤون المالیة؛ المالك؛ زمیل العمل؛ النادل؛ مدیر المبنى؛ المالك، إلخ.)
 

من  مثل: الفصل" وتشمل إجراءات صف الحادث (الحوادث) أو السلوك الذي تعتقد أنھ حدث بسبب التمییز. ھذه ھي "اإلصابة – اإلصابة المشتملة -ج
من شقة؛ أو الحرمان من الطرد  العمل؛ أو الحرمان من استئجار شقة؛ أو التحرش الجنسي؛ أو الحرمان من الوصول إلى ترتیبات األماكن العامة؛ أو

 الوصول إلى المرافق أو الخدمات، وما إلى ذلك.
 

 د الذي یجعلك تعتقد أن الحادث (الحوادث) أو السلوك قد وقع بسبب التمییز.حدد السبب (األسباب) المحد – التمییز وراءحقائق  -د
 

صف أي تعلیقات تعتقد أنھا تظھر تمییًزا. إذا كان األمر كذلك، فصف العبارة أو التعلیق وأدرج: اسم الشخص الذي أدلى بكل عبارة؛  .1
 الذین سمعوا التعلیق.والتاریخ (أو التاریخ التقریبي)؛ واسم وعنوان جمیع األشخاص اآلخرین 

 
أدرج اسم كل شخص تعتقد أنھ تمت معاملتھ بشكل مختلف في الظروف التي تعتقد أنھ كان ینبغي معاملتھ بنفس طریقة معاملتك. لكل  .2

التمییز شخص، أدرج السمة ذات الصلة (على سبیل المثال، إذا ادعت شكواك التمییز العنصري، فأدرج عرق كل شخص، وإذا ادعت 
 األصل الوطني، فأدرج األصل القومي لكل شخص). بسبب

 
 صف أي أسباب أخرى العتقادك بأن الضرر الذي لحق بك كان بسبب التمییز. .3

 
صف السبب، إن وجد، الذي قدمھ المدعى علیھ (األعمال (العمل) التجاریة أو األشخاص (الشخص) الذین قاضیتھم) لإلصابة محل  – الشرح المقدم -ھ

 لماذا تعتقد أن السبب ھو مجرد ذریعة (تغطیة) للتمییز.. اشرح النزاع
 

 إذا قمت بتحدید أكثر من مربع یشیر إلى أنواع التمییز، فتأكد من توضیح كیفیة تورط كل نوع من أنواع التمییز في حالتك. – أنواع التمییز -و
 

 كیفیة تقدیم شكواك
) أو البرید اإللكتروني 312-744-1088الفاكس (یق یمكنك تقدیم شكواك شخصیًا، أو عن طریق البرید، أو عن طر

cchrfilings@cityofchicago.org.  تعتبر الشكوى مقدمة لدى استالمھا من قبل اللجنة؛ ومع ذلك، إذا قمت بالتقدیم عن طریق الفاكس وتم استالم
مة في یوم العمل التالي. باإلضافة إلى ذلك، فإن عدم تقدیم مساًء أو في عطلة نھایة األسبوع أو أي عطلة أخرى، فإنھا تعتبر مستل 5:00الشكوى بعد 

أیام من تقدیمھا بالفاكس أو بالبرید اإللكتروني سیسمح للجنة بإبطال عملیة اإلیداع. تقوم اللجنة بإبالغ المودع بما إذا كانت  7النسخة األصلیة خالل 
فیقع على عاتقھ مسؤولیة أیام من استالمھا. وإذا لم یتلق مقدم الطلب أي إخطار،  10الوثیقة قد قُبلت كشكوى أو رفضت باعتبارھا شكوى معیبة خالل 

  التحقق لدى اللجنة من أن اللجنة قد تلقت الوثیقة خالل فترة اإلیداع.
 

  (ھاتف الصم وضعاف السمع). 312-744-1088 (الھاتف الصوتي) أو 312-744-4111الرقم اتصل على  في حالة وجود أي أسئلة؟
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             ):CCHRرقم حالة شكوى لجنة العالقات اإلنسانیة التابعة لمدینة شیكاغو ( تخصص اللجنة رقًما للحالة بمجرد تقدیم الشكوى.
 

  مدینة شیكاغو
  )COMMISSION ON HUMAN RELATIONSلجنة العالقات اإلنسانیة (

N. Sedgwick, Suite 400, Chicago, IL 60654 740  
  (ھاتف الصم وضعاف السمع) 312-744-1088 (الفاكس)، 312-744-1081 (الھاتف الصوتي)، 4111-744-312 

  من الشكوىعینة 
 الھاتف اسم مقدم الشكوى
 رقم ھاتفك ھنا اسمك بالكامل ھنا

 المدینة، الوالیة، الرمز البریدي: عنوان الشارع
 عنوانك ھنا

 
 ):(اختیاريعنوان بریدك اإللكتروني 

 الھاتف اسم المدعى علیھ (المدعى علیھم) 
 أدرج اسم ورقم ھاتف كل عمل تجاري، و/أو شركة، و/أو األفراد الذین تشكوھم

 المدینة، الوالیة، الرمز البریدي: عنوان الشارع:
 مختلفة، فحدد كل عنوان إذا كان لدى المدعى علیھم عناوین -أدرج العنوان لكل مدعى علیھ ھنا 

ترتیبات األماكن  q اإلسكان q العمل q  نوع الشكوى:
 العامة

q االئتمان q الرھن 

واذكر حالتك في المساحة المتوفرة. على سبیل المثال، إذا كنت تدعي التمییز على أساس األصل القومي، فاذكر أصلك حدد أساس كل تمییز مزعوم، 
 القومي. إذا كان العمر، فاذكر عمرك.

q العرق q :الجنس q اإلعاقة 

q اللون q التوجھ الجنسي q  عاًما) 40العمر (أكثر من 

q األصل القومي q الھویة الجنسیة q مصدر الدخل 

q األصل q الحالة االجتماعیة q الحالة العسكریة 

q الدین q الحالة األبویة q  بسبب تقدیم شكوى إلى لجنة العالقات االنتقام
) أو CCHRاإلنسانیة التابعة لمدینة شیكاغو (

  المشاركة في اإلجراءات
q (العمل فقط) التاریخ االئتماني q (العمل فقط) التاریخ/السجل الجنائي  

  تاریخ التمییز المزعوم
 إذا كانت ھناك أكثر من واحدة. األخیرةالشھر والیوم والسنة. بالنسبة للحادثة 

 

 اتُّخذ ضدك.في الترتیب الزمني، صف كل إجراء تمییزي  السلوك التمییزي المزعوم.
الذي  الوظیفي للشخص واسم واللقبحدث، وماذا حدث،  فیھ، وأیناستخدم فقرات مرقمة منفصلة. بالنسبة لكل إجراء، حدد التاریخ (التواریخ) الذي حدث 

 قام بذلك. یمكنك إرفاق ما یصل إلى أربع أوراق إضافیة إلكمال ادعاءاتك.
 

" المرفقة  "صیاغة الشكاوى   بھذه العینة. یمكنك إرفاق ما یصل إلى أربع صفحات إضافیة حسب الحاجة.یرجى مراجعة 

ھم أقسم أو أؤكد أنني قرأت ھذه الشكوى وأنھا صحیحة وحقیقیة حسب أفضل ما لدي من معلومات ومعرفة واعتقاد. أعطي اإلذن لكل من المدعى علی
الواردة في ھذه الشكوى، إلى لجنة العالقات اإلنسانیة، بما في ذلك على سبیل  المحددین باإلفراج عن أي سجالت أو أدلة أخرى ذات صلة باالدعاءات

 المثال ال الحصر التحقیقات الداخلیة، وسجالت الموظفین، و السجالت الطبیة. تتكون ھذه الشكوى من صفحات بما في ذلك ھذه الصفحة.

 (شھر/یوم/سنة)تاریخ التوقیع  توقیع مقدم الشكوى:

 


	صياغة وإيداع شكاوى التمييز بنفسك
	إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تقديم شكوى:
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	ومع ذلك، إذا قمت بصياغة الشكوى، فمن مسؤوليتك تقديم شكوى صحيحة وكاملة إلى اللجنة في غضون 180 يومًا من الحادث أو السلوك المعني.
	متطلبات الولاية القضائية العامة

	• أنت مسؤول عن ضمان أن تكون الشكوى دقيقة وكاملة وكافية وأن تودع في الوقت المناسب.
	ملاحظات بشأن أنواع التمييز:
	تنظيم نص شكواك
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	كيفية تقديم شكواك
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