
 )مبارزه ملمو علیه تبعیض( خوش آمدید  Malmö mot Diskrimineringبه اداره 

 ما از عزت هر انسان دفاع میکنیم 
ما از حق شما در راستای رفتار عزتمند و عدم    Malmö mot Diskrimineringیک اداره مبارزه علیه تبعیض است.

 تبعیض دفاع می کنیم.
 ما قانون را برای مسئولین و دارنده گان حقوق معرفی و قابل دسترس می سازیم.  

زمانی که در برابر شما تبعیض صورت می گیرد، ما در خدمات شما هستیم تا مشوره و کمک های حقوقی را برای  
 تان فراهم سازیم. مشورت و مساعدت حقوقی ما برای شما همیشه رایگان است.  

 ب می آید. تولید دانش ما منبعی برای سازمان ها، شرکت ها و ادارات در راستای تالشهای مساوات آنها به حسا
شهر دیگر در مناطق جنوبی،   18در شهر ملمو واقع است اما خدمات ما به  Malmö mot Diskrimineringاداره 

 مرکزی و شمال شرقی سکین قابل دسترس اند. 
Malmö mot Diskriminering  یک نهاد مستقل، غیر دولتی و غیر وابسته به شهرداری است.     

( فعالیت  2002:989برای سازمانها تحت عنوان " جلوگیری از تبعیض و مبارزه علیه آن" )مقرره مساعدت دولتی 

 های تمامی ادارات مبارزه با تبعیض را تنظیم می نماید.  
بنابرین، اداره ما قسماً از سوی صندوق وجهی دولتی که برای ادارات مبارزه علیه تبعیض اختصاص یافته است و  

هیم، تمویل می شود. مزید براین، ما کمک های سازمانی را از شهر ملمو و کمک های ساالنه به آن درخواست مید
پولی را از پروژه های مختلف بدست می آوریم و به همین ترتیب عاید خود را از برنامه های آموزشی و و ظایف  

  مشورتی خویش فراهم می سازیم.  

 قانون مبارزه علیه تبعیض 

تبعیض شما را در برابر تبعیض در وظیفه، مکتب/پوهنتون، حین خریداری سودا یا خرید و به  قانون مبارزه علیه 
کرایه گرفتن خانه محفوظ می دارد. این قانون همچنان شما را در دیگر عرصه های مهم جامعه مانند سیستم حفظ و  

 مراقبت صحی، خدمات اجتماعی و سیستم بیمه اجتماعی محافظت می کند. 

قی، تبعیض زمانی واقع میشود هرگاه با یک شخص رویه غیر عادالنه صورت گیرد و یاهم هرگاه وقار و  از لحاظ حقو
عزت آن فرد نقض شده باشد. این رویه غیر عادالنه باید مربوط به یکی از هفت زمینه تبعیض بوده باشد. هفت زمینه  

 تبعیض قرار ذیل اند: 

 جنسیت  •
 سن  •
 قومیت  •
 جنسی  گرایش •
 عقیدهمذهب و  •
 معلولیت  •
 یا ابراز ترانسجندر بودن هویت  •

 درج شکایت 

مشورت های رایگان حقوقی را از طریق   Malmö mot Diskrimineringآیا علیه شما تبعیض صورت گرفته است؟ 

 تلیفون و ایمیل عرضه می نماید.

 بعد از ظهر 6بجه بعد از ظهر الی   12روز های چهار شنبه از  ساعاتی که میتوانید زنگ بزنید:

 40 51 636-040 شماره تلیفون:

 radgivning@malmomotdiskriminering.se ایمیل: 

 آدرس: 

mailto:radgivning@malmomotdiskriminering.se


Malmö mot Diskriminering 

Nobelvägen 36C 

214  33  Malmö 

 برابری گزارش دهید. برای دریافت معلومات بیشتر: همچنان، شما میتوانید تبعیض را به اداره مساوات و 

languages/english-www.do.se/other/  
 

 آیا عضو اتحادیه هستید؟ 

شما عضو اتحادیه  آیا در وظیفه یا منحیث جوینده کار، شاگرد یا کار آموز همرای تان تبعیض صورت گرفته است؟ آیا  
هستید؟  هرگاه چنین باشد، به محض وقوع رویداد تبعیضی با اتحادیه تان به تماس شوید. در قضایای که مربوط به 

محل کار میشود، مدت زمانی را که شما باید طی آن شکایت تانرا درج نمایید کوتاه می باشد بنابرین هرچه زودتر شما  
 همان اندازه خوبتر خواهد بود. با اتحادیه تان به تماس شوید، به 

 

 مساعدت حقوقی

پرداخته نشده  در صورتیکه با شما رفتار غیر عادالنه صورت گرفته باشد و به آن مورد در قانون مبارزه علیه تبعیض 
یا اداره مساوات و برابری بنابر دالیل مختلف نتوانند به  Malmö mot Diskrimineringو یاهم هرگاه اداره  باشد

تان رسیده گی نمایند، راه های دیگری وجود دارند که شما میتوانید اقدام نمایید. آیا شما بیمه نامه رهایشی دارید؟  قضیه 
بسیاری از بیمه نامه های رهایشی مشمول پوشش حفاظت حقوقی اند که میتوان از آن برای مصارف حقوقی نظیر فیس  

د در بیمه نامه تان دریابید و یاهم میتوانید با شرکت بیمه تان در  وکیل مدافع استفاده کرد. معلومات بیشتر را میتوانی
 زمینه به تماس شوید. 
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