
. (MmD)آمدید خوش تبعیض برعلیه مالمو انجمن به

ما خواهان علیه تبعیض و نابرابری فعالیت می کند. که بر است، مستقل، غیر سیاسی، غیر مذهبی و انجمن غیر انتفاعییک  ما انجمن
 ارزش و حقوقی یکسان برای همه هستیم.  ،شان

جمن ما مشاوره حقوقی رایگان در نابرابری از جمله فعالیت های ماست. انمردم در زمینه تبعیض و به  آموزش و اطالع رسانی 
 .ارائه می دهدنیز موارد تبیعض ونابرابری

قانون تبعیض

دانشگاه و هنگام خرید. همچنین در   ،مدرسه ،ردر محیط کا شما در برابرهرگونه تبعیض و نابرابری از حمایت می کند تبعیض قانون
بیمه اجتماعی   ،هست از جمله: بهداشت و درمانه نیزبخش های مهم جامعردیگر د قانون پشتیبان شمااین  هنگام اجاره  و خرید خانه.

   سوسیال(.( و پیشتیبانی امرار معاش

از یک یا چند اصل زیر نشات بگیرد:فرق نهادن  تبغیض و نابرابری هنگامی صورت می پذیرد که  ،برمبنای قانون

 جنسیت -
و نوع بیان جنسی هویت -
 قومیت -
دین و باورهای اعتقادی  -
 معلولیت و ناتوانی -
 تمایالت جنسی -
 سن -

شکایت کردن
  ،دهد. شما می توانید با تلفن ارائهبه شما آیا مورد تبعیض واقع شده اید؟ در اینصورت انجمن ما می تواند مشاوره حقوقی رایگان 

 ت الکترونیک )ایمیل( و نامه با کارشناسان ما در ارتباط باشید. پس

040-6365140 :شماره تماس ،14تا  10اعت چهارشنبه ها س زمان تماس با تلفن: -
info@malmomotdiskriminering.se  پست الکترونیک )ایمیل(: -
 :آدرس -

Malmö mot Diskriminering
Nobelvägen 36c  

214 33 Malmö

( گزارش دهید. برای اطالعات بیشتر DOاگر شما مورد تبعیض قرار گرفته اید می توانید همچنین به بازرس اداره منع تبعیض )
 :IR-//do.se/fahttpاینجا کلیک کنید:  به زبان فارسی درباره اداره منع تبعیض

mailto:info@malmomotdiskriminering.se
http://do.se/fa-IR


 

 

  عضو اتحادیه

کارآموز و یا کارورز در محیط کار مورد تبعیض قرار گرفته شده؟ آیا عضو  ،جوینده کار ،آیا توانایی ها شما به عنوان یک کارمند
برای شکایت از کارفرما وجود  محدودیت زمانی اتحادیه )سندیکا( هستید؟ دراینصورت بالفاصله  با اتحادیه خود تماس حاصل کنید.

 باید به خاطر داشت و درنگ نکرد. دارد که

 مساعدت قانونی
و یا اگر  ،ورد شده که درموارد قانون تبعیض دیده نشده و نمی توان به موارد این قانون ربط داداگر با شما با رفتاری نامناسب برخ

برای پرداخت هزینه های حقوقی برای  ،انجمن ما یا اداره منع تبعیض به دالیل مختلف قادر به دریافت و پیش بردن پرونده شما نیستند
اطالعات بیشتر  دارای کمک پوشش حقوقی هستند. اکثرا حق وکالت و هزینه های دادگاه می توان از بیمه خانه استفاده کرد کهمثال 

   ورد را می توانید در بیمه نامه خود بیابید و یا با شرکت بیمه خود تماس حاصل کنید.در این م

     

 

 

  


