
 ؟التمییز في العملأین تودع مطالبات 

یرجى االتصال  قد تتمكن من تقدیم مطالبتك إلى أكثر من وكالة واحدة. وقد تنطبق بعض االستثناءات والتقییدات. وھذا لیس ضمانًا للتغطیة. یقدم الجدول التالي إرشادات عامة.
  بالوكالة إذا كانت لدیك أسئلة.

 
الوكاالت التي یجب 

  االتصال بھا
لجنة العالقات اإلنسانیة التابعة 

 لمدینة شیكاغو 
لجنة حقوق اإلنسان 

 بمقاطعة كوك 
لجنة تكافؤ فرص العمل   إدارة حقوق اإلنسان في إلینوي

  (الوالیات المتحدة)
أنواع التمییز 

  المغطاة
 العرق العرق العرق العرق
 اللون اللون اللون اللون
 الدین الدین الدین الدین

الجنس (بما في ذلك التحرش 
 الجنسي والحمل)

الجنس (بما في ذلك التحرش 
 الجنسي)

الجنس (بما في ذلك التحرش  الجنس (بما في ذلك التحرش
الجنسي والتوجھ الجنسي والھویة 

 الجنسانیة والحمل)
 الجنسي) 

 األصل القومي األصل القومي
 األصل األصل األصل القومي

 األصل القومي العمر العمر األصل
 األصل اإلعاقة اإلعاقة العمر

 العمر التوجھ الجنسي التوجھ الجنسي اإلعاقة
 اإلعاقة (یشمل الھویة الجنسانیة) الھویة الجنسیة التوجھ الجنسي
  الحالة االجتماعیة االجتماعیةالحالة  الھویة الجنسیة

  الحمل الحالة األبویة الحالة االجتماعیة

   مصدر الدخل الحالة األبویة

 مصدر الدخل 
 الحالة العسكریة 
 التاریخ االئتماني 

 التاریخ الجنائي

حالة الخروج من الخدمة 
 العسكریة

 
 حالة اإلسكان

الخروج من الخدمة العسكریة 
 غیر المرغوب فیھ 

 الحالة العسكریة 
 حالة المواطنة
 سجل االعتقال

 الممارسات المرتبطة

 

 المعلومات الوراثیة بالھجرة اللغة األم  

 
 

 االنتقام المحدود

 االنتقام
 المساعدة / التحریض

 التدخل المتعمد

 أمر حالة الحمایة
 االنتقام 

 المساعدة / التحریض
 التدخل المتعمد

 اإلكراه

 
 
 

 االنتقام

السكن الواقع داخل مدینة   القیود الجغرافیة
 شیكاغو

االنتھاك الواقع داخل مقاطعة 
 كوك

االنتھاك الواقع داخل الوالیات  االنتھاك الواقع داخل إلینوي
المتحدة أو في شركة أمریكیة تقع 

 خارج الوالیات المتحدة.

یوًما  180یجب اإلیداع خالل   القیود الزمنیة
 من االنتھاك المزعوم

یوًما  180یجب اإلیداع خالل 
 من االنتھاك المزعوم

یوًما  180یجب اإلیداع خالل 
 من االنتھاك المزعوم

یوًما إذا لم  180یوًما (أو  300
تكن وكالة التوظیف العادل 

 بالوالیة تغطي ذلك)

من الذین یمكن 
  مقاضاتھم؟

أرباب العمل (ال یوجد حد أدنى 
 لعدد الموظفین)

یوجد حد أدنى أرباب العمل (ال 
 لعدد الموظفین)

أصحاب العمل الذین لدیھم ما ال 
موظفًا في إلینوي؛  15یقل عن 

أو موظف واحد على األقل في 
حاالت التحرش الجنسي، 

واإلعاقة، والحمل، واالنتقام، 
والمقاولین العامین، والوحدات 

الحكومیة المحلیة/التابعة للوالیة، 
وبرامج التدریب والتلمذة 

 ة الصناعی
 

 منظمات العمل 
 وكاالت التوظیف

 
 المتحرشین الجنسیین الفردیین

أصحاب العمل الذین لدیھم ما ال 
 موظفًا لمطالبات 15یقل عن 

الباب السابع ومطالبات قانون 
األمریكیین ذوي اإلعاقة 

وحكومات الوالیات والحكومات 
 20المحلیة؛ وما ال یقل عن 

موظفًا فیما یتعلق بمطالبات 
التمییز في السن في قانون 

العمل؛ وموظف واحد على 
األقل فیما یتعلق بمطالبات قانون 
المساواة في األجور، والحكومة 
 الفیدرالیة، والمؤسسات التعلیمیة

 
 منظمات العمل 

 وكاالت التوظیف 
البرامج التدریبیة/برامج التدریب 

 المھني

   
   
   
   
   
 العملمنظمات  منظمات العمل 
 وكاالت التوظیف  

 األفراد

 وكاالت التوظیف 

 األفراد

 
 

 2016تمت المراجعة في 



 

الوكاالت التي یجب 
  االتصال بھا

لجنة العالقات اإلنسانیة التابعة 
 لمدینة شیكاغو 

لجنة حقوق اإلنسان 
  بمقاطعة كوك

 لجنة تكافؤ فرص العمل  إدارة حقوق اإلنسان في إلینوي
  (الوالیات المتحدة)

أنواع اإلغاثة 
  المتاحة

 تحمل األضرار كاملة (مثل
المدفوعات السابقة غیر 
المسددة، والمخصصات 

المفقودة، وأضرار المحنة 
 العاطفیة)

 تحمل األضرار كاملة (مثل
المدفوعات السابقة غیر 
المسددة، والمخصصات 

المفقودة، وأضرار المحنة 
 العاطفیة)

 كاملة (مثلتحمل األضرار 
المدفوعات السابقة غیر 
المسددة، والمخصصات 

المفقودة، وأضرار المحنة 
 العاطفیة)

 تحمل األضرار كاملة (مثل
المدفوعات السابقة غیر المسددة، 

والمخصصات المفقودة، 
 واالسترجاع)

 
األضرار التعویضیة (مثل 
 الضرر العاطفي والفعلي)

 
 التعویضات التأدیبیة

 
 

اإلجرائیة القضائیة، بما اإلغاثة 
في ذلك اإلغاثة في حاالت 

 الطوارئ
 
 
 
 

أتعاب المحاماة والتكالیف إلى 
 مقدم الشكوى المتغلب

   

 األضرار األخرى (مثل الفائدة) األضرار األخرى (مثل الفائدة) األضرار األخرى (مثل الفائدة)

   التعویضات التأدیبیة

القضائیة اإلغاثة اإلجرائیة  
 (مثل االسترجاع)

 
  

اإلغاثة اإلجرائیة القضائیة 
 (مثل االسترجاع)

اإلغاثة اإلجرائیة القضائیة (مثل  
االسترجاع وحظر العقود في 

الوالیة)، بما في ذلك اإلغاثة في 
 حاالت الطوارئ

 الغرامات للمقاطعة
  
أتعاب المحاماة والتكالیف إلى  

  الغرامات إلى المدینة المتغلبمقدم الشكوى 

أتعاب المحاماة والتكالیف إلى 
 مقدم الشكوى المتغلب

أتعاب المحاماة والتكالیف إلى  
  مقدم الشكوى المتغلب

معلومات االتصال 
  بالوكالة

لجنة العالقات اإلنسانیة التابعة 
 لمدینة شیكاغو 
N. Sedgwick 740 

Suite 400 
Chicago, IL 60654 

)312 (744-4111 
(ھاتف  744-1088) 312(

 الصم وضعاف السمع)
 (الفاكس) 744-1081) 312(

cchrfilings@cityofchicago.org 
 

www.cityofchicago.org/
humanrelations  

لجنة حقوق اإلنسان في مقاطعة 
 .69W. Washington Stكوك 

Suite 3040  
Chicago, IL 60602 

 1100-603 )312( 
(ھاتف  )312( 1101-603 

 الصم وضعاف السمع)
 (الفاكس) )312( 9988-603 

 إدارة حقوق اإلنسان في إلینوي 
James R. Thompson Center, 

100 W. Randolph 
10th Floor استقبال , وحدة

 اإلسكان
Chicago, IL 60601 

لجنة تكافؤ فرص العمل في 
مكتب مقاطعة -الوالیات المتحدة 

  شیكاغو
W. Madison 500 

Suite 2000 
Chicago, IL 60661 

 6200-814 )312(  4000-669 )800( 
(ھاتف  )312( 5125-785 

 الصم وضعاف السمع)
(ھاتف  )312( 8001-869 

 الصم وضعاف السمع)
 (الفاكس) )312( 869-8220  (الفاكس) )312( 6251-814 

 www.illinois.gov/dhr   

   

  ساعات العمل:  ساعات العمل:  ساعات العمل:  ساعات اإلیداع:  ساعات العمل
 9:00من االثنین إلى الجمعة  

مساًء  5:00صباًحا حتي 
(نسختان من جمیع الملفات 

 المطلوبة)

من االثنین إلى الجمعة من 
 4:30صباًحا حتى  08:30

 مساءً 

من االثنین إلى الجمعة من 
 مساءً  5:00صباًحا حتى  08:30

من االثنین إلى الجمعة من 
  مساءً  5:00صباًحا حتى  08:30

    

  ساعات االستقبال:  ساعات االستقبال:  ساعات االستقبال:  ساعات االستقبال: 
 من االثنین إلى الجمعة االثنین حتى الخمیس من االثنین إلى الجمعة من االثنین إلى الجمعة 
 9:00 - 3:00 9:00-4:00 8:30 – 3:00 8:30 - 3:30 

أشكال التمییز 
  األخرى المغطاة

 السكن السكن السكن
 

  ترتیبات األماكن العامة ترتیبات األماكن العامة العامة ترتیبات األماكن

  االئتمان المالي معامالت االئتمان االئتمان والرھن
مرافق المقاطعة، الخدمات  المعامالت 

 والبرامج
  التحرش الجنسي في التعلیم
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