
 أین تودع مطالبات التمییز في ترتیبات األماكن العامة؟

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

 

لجنة العالقات اإلنسانیة التابعة   الوكاالت التي یجب االتصال بھا
 لمدینة شیكاغو 

  إدارة حقوق اإلنسان في إلینوي لجنة حقوق اإلنسان بمقاطعة كوك 

 العرق   أنواع التمییز المغطاة
 اللون 
 الدین

ذلك التحرش الجنس (بما في 
 الجنسي)

 األصل القومي 
 األصل
 العمر 

 اإلعاقة 
الحالة 

 االجتماعیة
 الحالة األبویة 

 التوجھ الجنسي 
 الھویة الجنسیة 
 مصدر الدخل 

 الحالة العسكریة
 
 
 
 
 

 االنتقام المحدود

 العرق 
 اللون 
 الدین

الجنس (بما في ذلك 
 التحرش الجنسي)

 األصل القومي 
 األصل
 العمر 

 اإلعاقة 
الحالة 

 االجتماعیة
 الحالة األبویة 

 التوجھ الجنسي 
 الھویة الجنسیة 

 مصدر الدخل
 حالة الخروج من الخدمة العسكریة

 
 

 حالة اإلسكان
 
 
 

 االنتقام
 المساعدة / التحریض 

 التدخل المتعمد

 العرق 
 اللون 
 الدین

الجنس (بما في ذلك التحرش 
 الجنسي) 

 األصل القومي 
 األصل
 العمر 

 اإلعاقة 
الحالة 

 االجتماعیة 
 الحمل

التوجھ الجنسي (بما في ذلك 
 الھویة الجنسانیة)

 
الخروج من الخدمة العسكریة غیر 

 المرغوب فیھ
 الحالة العسكریة

 أمر حالة الحمایة
 
 

 االنتقام 
 اإلكراه / المساعدة والتحریض 

 التدخل المتعمد

 االنتھاك الواقع داخل إلینوي االنتھاك الواقع داخل مقاطعة كوك مدینة شیكاغوالسكن الواقع داخل   القیود الجغرافیة

یوًما من  180یجب اإلیداع خالل   القیود الزمنیة
 االنتھاك المزعوم

یوًما من االنتھاك  180یجب اإلیداع خالل 
 المزعوم

یوًما من  180یجب اإلیداع خالل 
 االنتھاك المزعوم

مكان أو منشأة تجاریة أو وكالة تبیع   من الذین یمكن مقاضاتھم؟
أو تؤجر أو تقدم أو تعرض أي منتج 

أو خدمة لعامة الناس، بما في ذلك 
منظمات العضویة التي بھا أكثر من 

عضو والتي تقدم خدمات  400
وجبات منتظمة وتتلقى مدفوعات 

للمستحقات أو الخدمات األخرى من 
 أو نیابة عن غیر األعضاء

یملكون أو یؤجرون أو األشخاص الذین 
یستأجرون أو یدیرون أو یسیطرون بأي 
شكل من األشكال على ترتیبات األماكن 

 العامة
 

استثناءات للتمییز على أساس الجنس في 
المرافق الخاصة، وغرف النوم 

 والمؤسسات التعلیمیة

ترتیبات األماكن العامة أو المنشأة 
التجاریة من أي نوع التي تبیع أو 

أو بضائع أخرى  تقدم خدمات
 للجمھور أو مشغل ھذه المنشأة

 
الموظفون العمومیون الذین ھم 

مسؤولون أو موظفون في الوالیة 
 أو وكاالتھا

 
 
 
 
 

 2016تمت المراجعة في 



الوكاالت التي 
  یجب االتصال بھا

لجنة العالقات اإلنسانیة التابعة 
 لمدینة شیكاغو 

  إدارة حقوق اإلنسان في إلینوي لجنة حقوق اإلنسان بمقاطعة كوك 

تحمل األضرار كاملة (مثل النفقات   أنواع اإلغاثة المتاحة
 الفعلیة وأضرار المحنة العاطفیة)

 
 التعویضات التأدیبیة

 
اإلغاثة اإلجرائیة القضائیة (مثل أمر 

بدخول مقدم شكوى إلى األماكن 
 العامة)

 
 المدینة الغرامات إلى

 
أتعاب المحاماة والتكالیف إلى مقدم 

 الشكوى المتغلب

تحمل األضرار كاملة (مثل النفقات 
 الفعلیة وأضرار المحنة العاطفیة)

 
اإلغاثة اإلجرائیة القضائیة (مثل أمر 

بدخول مقدم شكوى إلى األماكن 
 العامة)

 
 الغرامات إلى المقاطعة

 
أتعاب المحاماة والتكالیف إلى مقدم 

 الشكوى المتغلب

تحمل األضرار كاملة (مثل النفقات 
 الفعلیة وأضرار المحنة العاطفیة)

 
 

اإلغاثة اإلجرائیة القضائیة (مثل أمر 
 بدخول مقدم شكوى إلى األماكن العامة)

 
 
 

أتعاب المحاماة والتكالیف إلى مقدم 
 الشكوى المتغلب

معلومات االتصال 
  بالوكالة

التابعة لمدینة لجنة العالقات اإلنسانیة 
 شیكاغو

N. Sedgwick 740 
Suite 400 

Chicago, IL 60654 
 4111-744 )312( 
(ھاتف الصم  )312( 1088-744 

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

cchrfilings@cityofchicago.org 
www.cityofchicago.org/humanrelations  

 لجنة حقوق اإلنسان بمقاطعة كوك 
69 W. Washington St. 

Suite 3040 
Chicago, IL 60602 

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

 وضعاف السمع)
 اكس)(الف )312( 9988-603 

إدارة حقوق اإلنسان في إلینوي 
James R. Thompson Center 

100 W. Randolph 
10th Floorعنایة: وحدة استقبال اإلسكان ; 

Chicago, IL 60601 
 6200-814 )312( 
(ھاتف الصم  )217( 5125-785 

 وضعاف السمع)
 (الفاكس) )312( 6251-814 

www.illinois.gov/dhr  

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

مساًء  5:00صباًحا حتي 
(نسختان من جمیع الملفات 

 المطلوبة)
 

  ساعات االستقبال:
من االثنین إلى الجمعة من 

 مساءً  3:00صباًحا حتى  9:00

  العمل: ساعات
من االثنین إلى الجمعة من 

 4:30صباًحا حتى  08:30
 مساءً 

 
 

  ساعات االستقبال:
من االثنین إلى الجمعة من 

 4:00صباًحا حتى  09:00
 مساءً 

  ساعات العمل:
من االثنین إلى الجمعة من 

 مساءً  5:00صباًحا حتى  08:30
 
 

  ساعات االستقبال:
من االثنین إلى الجمعة من 

 مساءً  3:00صباًحا حتى  08:30

أشكال التمییز 
  األخرى المغطاة

 العمل 
 السكن

 معامالت االئتمان والرھن

 العمل 
 السكن

 معامالت االئتمان
 مرافق المقاطعة، الخدمات والبرامج

 العمل 
 السكن

 معامالت االئتمان
 التحرش الجنسي في التعلیم
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