ﭘروژه ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ ﻣﮭﺎﺟران ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﻣﻌﺗﻘدان ﺑﮫ ﻣذاھب ﻣﺧﺗﻠف در زﻣﯾﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن
ﺑرطﺑﻖ ﻗواﻧﯾن ﻓدرال و اﯾﺎﻟﺗﯽ ،اﻋﻣﺎل ﺗﺑﻌﯾض ﺑر اﺳﺎس ﻣذھب ،ﻣﻠﯾت و واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻗوﻣﯽ ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻟﯾﺳت ﮐﺎﻣل
اﻓرادﯾﮑﮫ ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺎﻧون ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض ﻗرار دارﻧد ،روی اﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

ﻗﺎﻧون ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض در زﻣﯾﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ،از ھﻣﮫ ﻣﮭﺎﺟران ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﻣﻌﺗﻘدان ﺑﮫ ﻣذاھب ﮔوﻧﺎﮔون ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد.
اﮔر ﻓﮑر ﻣﯾﮑﯾﻧد ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل آﻧﮑﮫ ﻣﮭﺎﺟر ﯾﺎ ﭘﻧﺎھﻧده ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺑﺧﺎطر ﻣذھب و ﮐﺷور اوﻟﯾﮫ ﺗﺎن ،در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ﻣورد ﺗﺑﻌﯾض ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  ۲۴۷۴۴۰۱-۸۶۰ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻗﺎﻧون ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭘروﻧده ﻣﮭﺎﺟرت ﺗﺎن ،از ﺷﻣﺎ دﻓﺎع ﺧواھد ﮐرد.
ھﯾﭻ ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ای ﺣﻖ ﻧدارد ﺑدﻟﯾل وﺿﻌﯾت ﭘروﻧده ﻣﮭﺎﺟرت ﺷﻣﺎ ،ﻣﻠﯾت ﺗﺎن ﯾﺎ ﻣذھب ﺗﺎن ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎ رﻓﺗﺎر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی آن اﺳت ﮐﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋول اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ھﺳﺗﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

از اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺑدﻟﯾل آﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﮭﺎﺟر ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣذھب ﺧﺎﺻﯽ اﻋﺗﻘﺎد دارﯾد ،درﯾﻎ ﮐﻧد.
از اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾد ﺧودداری ﮐﻧد.
ھﻧﮕﺎم اﺟﺎره ،ﺑدﻟﯾل آﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﮭﺎﺟر ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣذھب دﯾﮕری اﻋﺗﻘﺎد دارﯾد ،از ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از دﯾﮕران ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧد.
ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟر ،ﭘﻧﺎھﻧده ﯾﺎ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﻣذھب دﯾﮕری ھﺳﺗﯾد ،ﺧواھﺎن ﯾﮏ ﺷﺧص دوم ﺑرای اﻣﺿﺎی ﻗرارداد اﺟﺎره ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﺷد.
ﺣﻖ ﻧدارد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل اﯾﺟﺎد ﺑو ،از ﭘﺧت ﻏذای ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺗﺎن ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
ﺣﻖ ﻧدارد از اﺟﺎره ﻣﺳﮑن ﺑدﻟﯾل آﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺧودداری ﮐﻧد.
ﺣﻖ ﻧدارد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﻣﻧزﻟﺗﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
ﺣﻖ ﻧدارد ﺷﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ اش ﻣﺳﺗﺎﺟراﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ از ﮐﺷور اوﻟﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ھم
ﻣذھب ﺗﺎن ھﺳﺗﻧد.
ﺣﻖ ﻧدارد ﺷﻣﺎ را ﺑدﻟﯾل ﻣذھب ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭘﻧﺎھﻧده ﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟر ھﺳﺗﯾد ،وادار ﺑﮫ اﺟرای ﻗواﻋدی ﺑﮑﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺎﺟران دﯾﮕر ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
اﺟرای آن ﻧﯾﺳﺗﻧد.

ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ﺣﻖ ﻧدارد از ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھد ﺗﺎ ﻣذھب ﺗﺎن را ﺑﮫ وی اﻋﻼم ﮐﻧﯾد.
ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ﺣﻖ ﻧدارد ﺑدﻟﯾل ظﺎھر ﯾﺎ ﻧﺣوه ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺗﺎن ،از ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھد ﺗﺎ وﺿﻌﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﺗﺎن را ﺑﮫ وی اﻋﻼم ﮐﻧﯾد.
ﺑرﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن آژاﻧس ﻣﺳﮑن و ﯾﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ وﺿﻌﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﺎن در آﻣرﯾﮑﺎ را ﺳوال
ﻧﻣوده و درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮔرﯾن ﮐﺎرت و وﯾزای ﺷﻣﺎ را ﻣﺷﺎھده ﻧﻣوده ﯾﺎ ﺷﻣﺎره ﺳوﺷﯾﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﺗﺎن را ﺑﺧواھﻧد .اﮔر ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد
ﮐﮫ ﺳواﻻت اﯾن ﺷﺧص ﺑدﻟﯾل ﻣﻠﯾت ﺷﻣﺎ اﺳت ،ﺑﺎ ﻣرﮐز ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض در ﺣﻖ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن در اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻧﮑﺗﯾﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﭘس از اﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ اﺟﺎره ﻣﺳﮑن و زﻧدﮔﯽ در آن ﺷدﯾد ،ﻗﺎﻧون ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ اداﻣﮫ ﺧواھد
داد .ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده آژآﻧس ﻣﺳﮑن ﯾﺎ ھر ﺷﺧص دﯾﮕری ﺣﻖ ﻧدارد:
•

از ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھد ﮐﮫ از ﺣﺟﺎب ،ﺑرﻗﮫ ،ﮐﭘﯽ ،ﭼﻔﯾﮫ ﯾﺎ ھر ﻧوع ﭘوﺷش و ﻧﺷﺎن ﻣذھﺑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد

•

ﺷﻣﺎ را ﺑدﻟﯾل ﻣذھب ﺗﺎن ،وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﯾﺎ اﻗﺎﻣت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﺎن در آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺷﻣﺎ را از ﻣﺳﮑن اﺧراج ﮐﻧد.

•

ﺷﻣﺎ را ﺑدﻟﯾل ﻣذھب ﺗﺎن ،وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﯾﺎ اﻗﺎﻣت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﺎن در آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻣورد ﺗﮭدﯾد ﯾﺎ ھرﮔوﻧﮫ آزار و ﻓﺷﺎر ﻗرار دھد.

ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﺋﯽ از ﻓﺷﺎر و ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻗرار زﯾر اﺳت:
•

ﺗﮭدﯾد ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل وﺿﻌﯾت ﭘروﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﺗﺎن ،از ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﻠﯾس ﮔزارش ﺑدھد

•

ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﮐﺷور اﺧراج ﺧواھﯾد ﺷد.

•

ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺷورﺗﺎن ﺑﺎزﮔرداﻧده ﺧواھﯾد ﺷد.

•

روی دﯾوار ﻣﺳﮑن ﺷﻣﺎ ﻣطﺎﻟب ﺗﮭدﯾد آﻣﯾز و ﺗوھﯾن ﮐﻧﻧده ﺑﻧوﯾﺳد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻣﺳﮑن را ﺗرک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣورد ﺗﮭدﯾد و
آزار ﻗرار دھد.

•

ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ،ﻧﺎﺳزاھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﺗوای ﻧژآد ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣذھب ﺗﺎن ﺑﮕوﯾد.

•

از ورود ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ﺗﺎن ﯾﺎ از دﺳﺗرﺳﯽ ﺗﺎن ﺑﮫ اﻣوال ﺗﺎن ﯾﺎ ﺑﺧش ھﺎی ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻣﺛل اﺳﺗﺧر ﯾﺎ ﻣﺣل ﺷﺳﺗﺷوی
ﻟﺑﺎس ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد.

ﻗﺎﻧون ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض ،از ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ ھﻧﮕﺎم ﺧرﯾد ﻣﺳﮑن ﯾﺎ درﯾﺎﻓت وام ﻣﺳﮑن دﻓﺎع ﻣﯾﮑﻧد.
اﮔر ﻓﮑر ﻣﯾﮑﯾﻧد ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل وﺿﻌﯾت ﭘروﻧده ﻣﮭﺎﺟرت ﯾﺎ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ﯾﺎ ﺑﺧﺎطر ﻣذھب ﺗﺎن ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺧرﯾد ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ درﯾﺎﻓت وام ﻧﺑوده
اﯾد ،ﺑﺎ ﻣرﮐز ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن در اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻧﮑﺗﯾﮑﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑن ،ﭼﻧد اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻧﯾز وﺟود دارد .ﻟطﻔﺎ اﮔر ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ
ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎن از ﻗﺎﻧون ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض ﻣﻌﺎف ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺑﻣﻧظور ﮐﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗر در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرت و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن آدرس ھﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:

