انعرق

انعمم

اتصم بىا
نحن هنا للمساعدة

انجىس

اإلعاقت

انسكه

انميول انجىسيت

إذا تعرضت للتمٌٌز وترغب فً:
• الحصول على استشارة لانونٌة عن كٌفٌة مواجهة التمٌٌز الذي تعرضت له
• الحصول على مساعدة لانونٌة فً تمدٌم طلب لمحكمة حموق اإلنسان فً أنتارٌو

اتصل بنا على:
الهاتف:
الرلم المجانً:

(416) 597-4900
1-866-625-5179

(416) 597-4903
الهاتف النصً:
الهاتف النصً المجانً 1-866 612-8627

تكون خطوط الهاتف مفتوحة أٌام:
اإلثنٌن والثالثاء واألربعاء والجمعة :من  9ص حتى 5م
الخمٌس:من  2م إلى  6م

هم تعرضت نهتمييز مه قبم؟
هم تحتاج إنى مساعدة
قاووويت؟
٠مذَ مركز الدعم القانوني لحقوق اإلنسان ("اٌّشوض") اٌذعُ اٌمأٟٔٛ
اٌّجأ ٟاٌالصَ فِ ٟماطعت أٔٚخاس ٌّٓ ٛ٠حعشظج حمٛلٗ الٔخٙاواث فٟ
ظً لأ ْٛأٔٚخاسٌ ٛ٠حمٛق اإلٔساْ.

ال حُعذ وً حاالث اٌّعاٍِت غ١ش
ً
حّ١١ضاٌٚ .ى ٟحمع أ٠ت حاٌت
اٌعادٌت
ححج ُطائٍت اٌمأ٠ ،ْٛجب أْ حخعٍك
اٌّعاٍِت بإحذ ٜاٌصفاث اٌشخص١ت
(ِثً اٌعُشق أ ٚاٌجٕس) ٚأِ ٞجاي
(ِثً اٌعًّ أ ٚاٌسىٓ) ٠حذدٖ
اٌمأ.ْٛ

www.hrlsc.on.ca

حقوق اإلوسان في أووتاريو
Age

إذا كنت تعتقد أن لديك مطالبة تتعلك بحقوق اإلنسان



تفضل بزٌارتنا على المولع  www.hrlsc.on.caلالطالع على خدماتنا.
احصً بٕا ٚأخبشٔا بّا حذد ِعه (ِٚ ِٓٚخِٚ ٝارا ٚأ )ٓ٠حذد رٌهٚ ،و١ف أثُش
رٌه عٍ١هِٚ ،ا ٘ ٛاٌخع٠ٛط أ ٚطش٠مت اٌّعاٌجت اٌخ ٟحش٠ذ٘ا .اجّع وً اٌٛثائك
اٌخ ٟحؤ٠ذ ِطاٌبخهٕ٘ ً٘ .ان أ ٞشٛٙد سأٚا ِا حذد؟



ٌمكنن زٌارة مولع المحكمة  www.hrto.caلمزٌد من المعلومات عن طرٌمة
ملء طلب حموق اإلنسان



وٌمكنن زٌارة مولع اللجنة على  www.ohrc.on.caلمعرفة المزٌد عن
التمٌٌز.



ٌتكون نظام حموق اإلنسان فً أونتارٌو من ثالث هٌئات تعمل بشكل مستمل:
ٌ مدم مركز الدعم القانوني لحقوق اإلنسان المساعدة المانونٌة لألشخاص الذٌن ٌتعرضون
لحاالت التمٌٌز التً تخضع لموانٌن حموق اإلنسانwww.hrlsc.on.ca .
 محكمة حموق اإلنسان ،حٌث ٌمكن رفع طلبات النظر فً لضاٌا حموق اإلنسان وإصدار
األحكامwww.hrto.on.ca .
 لجنة حموق اإلنسان فً أونتارٌو ،وهً تدعم حموق اإلنسان من خالل البحث والتعلٌم ووضع
السٌاساتwww.ohrc.on.ca .





ٌوفر مركز الدعم المانونً لحموق
اإلنسان خدمات الدعم والمساعدة
القانونية المجانية ،وتشمل:

الخدمة القانونية بلغتك



ٌمكننا توفٌر الخدمة بالتحدث بنحو  140لغة ،ما علٌن سوى االتصال واختٌار
اللغة التً تود التحدث بها.




الحماٌة من التمٌٌز فً المستمبل



إذا تعرضت للتمٌٌزٌ ،مكنن المركز من الحصول على التعوٌض المالً المناسب
للضرر الذي تعرضت له.
عٕذِا ٠مذَ ٌه اٌّشوض اٌّساعذة اٌمأ١ٔٛت أثٕاء اٌخفاٚض ٌٍٛصٛي ٌخس٠ٛت أ ٚأثٕاء
جٍست ف ٟاٌّحىّت ،فإٕٔا بزٌه ٔساعذن عٍ ٝاٌحصٛي عٍٔ ٝخائج لذ حع ٓ١ا٢خشٓ٠
ف ٟاٌحصٛي عٍ ٝحمٛل .ُٙعٍ ٝسب ً١اٌّثاي ،لذ ٠طٍب ِٓ صاحب اٌعًّ أٚ
اٌّاٌه أِ ٚضٚد اٌخذِت:
 إنهاء الممارسات التمٌٌزٌة




االستشارة المتعلمة بمولفن الحالً
الذي ٌغطٌه لانون حموق اإلنسان
المساعدة فً الحصول على حل
نحن لادرون على تسوٌة مطالبتن
فً ولت لصٌر
المساعدة فً تمدٌم طلب حموق
اإلنسان للمحكمة
التمثيل فً مفاوضات التسوٌة
التمثيل فً الوساطة وجلسات
االستماع بالمحكمة
إنفاذ أي لرار صادر عن المحكمة

٠سخط١ع لأ ْٛحمٛق اإلٔساْ ف ٟأٔٚخاس ٛ٠أْ ٠حّ١ه ِٓ
اٌخعشض ٌّعاٍِت ِخخٍفت أ ٚسٍب١ت ف ٟعذة ِجاالث ِٕٙا:
 oالتوظٌف
 oالسكن
 oالبرامج أو الخدمات الحكومٌة (مثل المدارس أو
وسائل النمل أو الشرطة)
 oالمتاجر والمطاعم وغٌرها

إن الهدف من المانون هو الحماٌة من التمٌٌز والتحرش
بسبب:
 oالعرق أو اللون أو األصل أو البلد األصلً أو
المواطنة أو العرق
 oالعمٌدة (الدٌن)
o

تلمً المساعدة العامة (تنطبك على أوضاع السكن)

o

الحالة االجتماعٌة واألسرٌة

o

سجل المخالفات (ٌنطبك فمط على العمل حٌث
ٌنبغً العفو عن الشخص)



وضع سٌاسات جدٌدة غٌر تمٌٌزٌة

o

السن



تدرٌب كافة العاملٌن على المسائل المتعلمة بحموق اإلنسان.

o

اإلعالة (المرئٌة والخفٌة)

o

الجنس(المٌول الجنسٌة ،الحمل ،التحرش الجنسً،
الهوٌة الجنسٌة/التعبٌر الجنسً)

www.hrlsc.on.ca



