ما ھي لجنة العالقات اإلنسانية؟

لجنة العالقات اإلنسانية
بويست الفيت

تأسست لجنة العالقات اإلنسانية من طرف
مدينة ويست الفيت لتحافظ على حقوق
مواطنينا و تضمن بأن تبقى ويست الفيت
مجتمعا شموليا و عادال.
تضم اللجنة تسعة أعضاء يعينھم عمدة المدينة
و يقدمون خدماتھم دون أجر .صالحيات و
سلطات اللجنة محددة بمرسوم مدني 11-68
كما تم تعديله بالمطابقة مع قانون والية إنديانا.

اتصلوا بنا على ھذا العنوان

تـُق ِّدر مدينة ويست الفيت التنوع في الناس و
األعمال و األفكار .و نحن نتعھد بدعم مجتمع
يسود فيه االحترام و التفاھم والفرص لكل
المواطنين من خالل القضاء على التمييز في
السكن ،والشغل ،والتعليم و اإلقامة العامة.

مديــنــة ويســت الفـــيــت
لجنة العالقات اإلنسانية
شارع وست نفاھو 609
ويست الفييت ،والية إنديانا 47906
الھاتف765.775.5100:
www.westlafayette.in.gov
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تضطلع اللجنة بصالحية مراجعة شكايات
التمييز التي تتوصل بھا المدينة و التحقيق في
ھذه الشكايات و العمل مع األطراف المعنية
للتوصل إلى حل .باإلضافة إلى إيجاد حلول
للشكايات ،يمكن للجنة القيام بمجھودات
تعليمية تھدف إلى دعم التفاھم ،والتسامح،
واالحترام بين أفراد مجتمعنا المتنوّ ع.

كيف يتم التعامل مع شكايتي؟

ماھو التمييز؟

الھدف األساسي من ھذه العملية ھو إزالة
الممارسات التمييزية و ليس معاقبة الناس.
يمكن للجنة أن توفر االستشارة أو تسدي النصح
لألطراف المعنية حول أحسن الطرق إليجاد حل
للشكاية .عندما يتم اإلبالغ عن أحداث تمييزية
أو تعامل غير منصف تقوم اللجنة بفحص دقيق
في الشكايات المقدمة .إذا ذا تبين للجنة أن ھناك
أسباب محتملة تدعو إلى االعتقاد أن التمييز قد
حصل يمكن أن تتوسط و تجد حالّ منصفا
للشكاية.

ـعرّ ف مدينة ويست الفيت التمييز بأ ّنه أيّ ميز
ُت َ
في معاملة شخص فقط على أساس السّن،
الجنس ،الدين ،األصل القومي ،األرومة،
الساللة ،حالة العجز ،الحالة العائلية ،التوجه
الجنسي ،الھوية الجنسية ،التعبير الجنسي،
وضع الجندي القديم ،أو حالة مرتبطة بمساعدة
اجتماعية.

ماذا لو وقع الحادث في بردو؟
إذا اعتقد أي طالب أو موظف أو عضو في ھيأة
التدريس أنه عانى من التمييز داخل حرم الجامعة
أو خالل المشاركة في نشاط جامعي و رغب في
وضع شكاية فيجب عليه االتصال بمكتب االنصاف
المؤسساتي ببردو.

ھل يمكن لي أن أحاول حل ّ المسألة بمفردي؟
تشجّ ع اللجنة األشخاص الذين يرتاحون لذلك وال
يشعرون أ ّنھم مُھ ّددون أن يبذلوا مجھودات لمناقشة
و حل قضية الشكاية مباشرة مع الطرف أو
األطراف المتورطة في القضية .إذا لم تنجح ھذه
المجھودات و استمر الشعور لديك أنك مظلوم
يمكنك وضع شكاية.
كيف أضع شكاية؟

ما ھي أنواع الشكايات التي يمكن االستماع إليھا؟

اللجنة مفوّ ض لھا أن تبث في شكايات
التمييزعلى أساس األصناف الذكورة أعاله فى
مجاالت السكن ،الشغل ،التعليم ،و اإلقامة العامة
)أي فضاء عام أو مكان للعمل مفتوح في وجه
العموم( .للجنة صالحية البث في كل حادث يقع
داخل حدود مدينة ويست الفايت.

يُرجى االتصال بمكتب العمدة بواسطة رقم الھاتف
 ( 765) 775- 5100لبدء إجراءات الشكاية.
يمكن أيضا تحميل و طبع استمارات الشكاية من
الموقع اإللكتروني للمدينة .يمكن إرسال
االستمارات المعبأة بواسطة البريد أوتسليمھا بطريقة
شخصية في سيتي ھول ) 609شارع ويست
نفاھو ،ويست الفايت(.

متى يجب وضع الشكايات؟
يجب وضع الشكايات في أقرب وقت و يتم البث
فيھا لمدة تصل إلى  90يوما بعد الحادث.

