بەخێربێیت بۆ mot Diskriminering

( Malmöماڵمۆ لە دژی جیاکاری)

ئێمە بەرگری لە شکۆی هەموو مرۆڤێک دەکەین
 Malmö mot Diskrimineringنووسینگەیەکی دژە جیاکاریە .ئێمە بەرگری لە مافی تۆ دەکەین بۆ ئەوەی بە شکۆوە
مامەڵەت لەگەڵ بکرێت و جیاکاریت لە دژدا نەکرێت.
ئێمە یاساکە ناسراو و بەردەست دەکەین بۆ هەڵگرانی ئەرک و هەروەها بۆ خاوەن مافەکانیش.
ئێمە بۆ تۆ لێرەداین کاتێک جیاکاریت لەدژی کراوە بۆ پێشکەشکردنی ڕاوێژ و پشتیوانی یاسایی .ڕاوێژ و پشتیوانی
یاسایی ئێمە بۆ تۆ گشت كاتێک بەخۆڕاییە.
بەرهەمھێنانی زانیاری ئێمە سەرچاوەیەکە بۆ ڕێکخراوەکان ،کۆمپانیاکان و دەسەاڵتەکان لە هەوڵەکانیان بۆ یەکسانی.
نووسینگەی  Malmö mot Diskrimineringدەکەوێتە ماڵمۆ بەاڵم هۆشیارکردنەوەی ئێمە دەگاتە  18شارەوانی لە
سکانی باشور ،ناوەڕاست و باکووری خۆرهەاڵت.
 Malmö mot Diskrimineringڕێکخراوێکی سەربەخۆ ،نا-حکومی و نا شارەوانیە.
ڕێنماییەک بۆ پشتیوانی حکومەت بۆ ڕێکخراوەکان "ڕێگری کردن و ڕووبەڕوو بوونەوەی جیاکاری" ()2002:989
چاالکیەکانی گشت نووسینگەکانی دژە-جیاکاری ڕێکدەخات.
بەم شێوەیە ،ڕێکخراوەکەمان بەشێکی لە ڕێگەى فەندی حکومەتەوە پارەدار دەکرێت کە تەرخانکراوە بۆ نووسینگەکانی
دژە -جیاکاری کە ئێمە سااڵنە داواکاری بۆی پێشکەش دەکەین .هەروەها ،پشتیوانی ڕێکخراوەیی لە شارەوانی ماڵمۆ
وەردەگرین ،لەگەڵ فەند لە ڕێگەى چەندین پرۆژە و داهاتی جیاواز ڕاهێنانەکان و ئەرکەکانی ڕاوێژکاریمان.
یاسای جیاکاری
یاسای جیاکاری پارێزگاری لە تۆ دەکات بەرامبەر جیاکاری لە کار ،قوتابخانە/زانکۆ ،لە کاتی بازاڕكردن و لە کاتی
کڕین یان بەکرێگرتنی خانوویەک .هەروەها پارێزگاری لە تۆ دەکات لە بوارە گرنگەکانی تری کۆمەڵگە وەک
سیستەمی چاودێری تەندروستی ،خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان و سیستەمی بیمەی کۆمەاڵیەتی.
جیاکاری بە پێناسەی یاسایی ئەو کاتە ڕوو دەدات کەوا کەسێک بە شێوەیەکی نادادپەروەرانە مامەڵەی لەگەڵ بکرێت یان
شکۆداری کەسێک پێشێلکاری بەرامبەر بکرێت .ئەم مامەڵە نادادپەروەرانەیە پێویستە پەیوەست بکرێت بە یەکێک لە
حەوت هۆکارەکەی جیاکاری .حەوت هۆکارەکەی جیاکاری ئەمانەن:
•
•
•
•
•
•
•

بیروبۆچوونی سێكسی
تەمەن
ڕەچەڵەک
ڕەگەز
کەم ئەندامی
ناسنامە یان دەربڕینی ترانزجێندەر
ئایین یان بیروڕای تر

تۆمارکردنی سکاڵ
ئایا تۆ جیاکاریت بەرامبەر کراوە؟  Malmö mot Diskrimineringڕاوێژی یاسایی بەخۆڕایی پێشکەش دەکات ،لە
ڕێگەی تەلەفۆن و ئیمەیل.
کاتژمێرەکانی تەلەفۆن :چوارشەمە 12:00ی دوای نیوەڕۆ تا  6:00ئێوارە
تەلەفۆن0406365140 :
ئیمەیلradgivning@malmomotdiskriminering.se :

ناونیشان:
Malmö mot Diskriminering
Nobelvägen 36C
Malmö 33 214

هەروەها دەتوانیت ڕاپۆرتی جیاکاری بۆ ناوبژیوانی یەکسانی ( )DOبکەیت .زانیاری زیاتر:
/www.do.se/other-languages/english
ئەندامی یەکێتی؟
ئایا تۆ جیاکاریت بەرامبەر کراوە لە کار ،یان وەک کارخوازێک ،ڕاهێنانکردوو یان شاگرد؟ ئایا ئەندامی یەکێتیەکەیت؟
ئەگەر بەڵێ ،دەستبەحێ دواى ڕوودانی جیاکاریەکە پەیوەندی بە یەکێتیەکەی خۆت بکە .لە کەیسەکانی پەیوەست بە
شوێنی کار ماوەی کات کە پێویستە تییادا داواکاری پێشکەش بکەیت کورتە  -بۆیە چەندە زووتر بتوانیت پەیوەندی بە
یەکێتیەکەت بکەیت ،ئەوەندە باشتر دەبێت.
هاوکاری یاسایی
ئەگەر نادادپەروەرانە مامەڵەت لەگەڵکراوە لە بەرهۆکارێک کە یاسای جیاکاری بەرگری لێنکات ،یان ئەگەر Malmö
 mot Diskrimineringیان ناوبژیوانی یەکسانی لەبەر چەندین هۆکار ناتوانێت کەیسەکەت وەربگرێت ،دەکرێت ڕێگای
تر هەبێت .ئایا سیاسەتی بیمەی ماڵت هەیە؟ زۆرینەی سیاسەتەکانی بیمەی ماڵ پاراستنی یاسایی لەخۆ دەگرێت کە
دەکرێت بەکار بێت بۆ تێچووە یاساییەکان ،وەک تێچووی پارێزەر .زانیاری زیاتر دەکرێت الی سیاسەتی بیمەی خۆت
هەبێت یان لە ڕێگەی پەیوەندیکردن بە کۆمپانیای بیمەت.

