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 مکاتب عمومی البوکرکی 
  س دفتر مساوات و تما

6400 Uptown Blvd. NE, Suite 210 East 

PO BOX 25704 

Albuquerque, NM 87125 

(505)855-9852 

 

فورمه درخواست   

:فورمه را خانه پری کنید این چطوری  

 

      ناحیه دربه کارگران و شاگردان ساحه  اینو درمیباشد  ان ی کارگرحقوق مساواز  یک شعبه ،دفتر مساوات و تما س

جلوگیری گردد از پیما ل شدن حقوق مردم تا  ،عرضه میداردخدمات  ) تبعیظات و توحینات جنسی (  
 

ما ازین .  میدهید  در ) انترنت ( ویا در همین فورمه ، شما معلومات مهمی را بما،  در خانه پری کردن این فورمه 

میکنیم. استفاده وامتیازات مدنی شما   یدر ساختن دعوای حقوقمعلومات   

:بما تهیه نماید ذیل را معلوماتمدنی  ی وامتیازاتحقوقبرای  دعوای   

عامله ، ؟، زوج داریدحساس میکنید؟ خود راخود را به کدام جنس سن، گروپ بندی ) نژاد، رنگ پوست، دین، جنس،----

بنویسید. پنداریدبی( و هر چیز دیگری را که مهم می ط وضع، هستید؟دار  

بدهید.؟شرح  چه نوع   شده اید؟  ، ایا توحینفعلی  در باره همن واقعه----  

؟به شما توحین شده ویا صدمه رسیدهودر دام گروپ بندی   سدمه وارد شده زندگی شما  یه دام ناحکدر  ----  

 

 وهم ماید ن و برسی د ریگب و توحینات جنسی ضتبعی رادر ناحیه دفتر مساوات حقوق میتواند شکایتها

ت اتا شکای ،بیاموزند را و دیگرجریانا تها طریقه خانه پری  فورمه  کمک میکنند که ،گران دفترکار

.  صورت بگیرد موافق با قوانین  

 با ید  فراموش نکنید که:

نماید. عرضه باید از اسناد خود فوتو کاپی بگیرید / قبل از اینکه درخواست را  --  

روز بعد از واقعه باید عرض شود. 180در ظرف شکایات باید  --  

شکایات تنها برای برسی و تحقیقات است. --  

فته شده ، به راز داری کامل نزد ما نگهداری میشود.رتمامی معلومات که از شما ک --  

برایتان خبر داده میشود. (ای میل)رف ده روز توسط مکتوب ویا ظدر  --  

صورت میگرد. فوری بادفتر ما بتماس شوید .  جدیدی قهکدام وا ، اگر بعد از درخواست --  
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 معلومات عمومی

 

نمره استخدام ویا شناسنامه شاگرد                         :          اسم                      :#

در کدام شغل و یا  صنف   :       

             والدینسم ا     (شاکردان)

مکتب ویا دفتر کار شما            

        آدرس مکتب    

              شهر و کود پوستی

          نمره تیلیفون   

خانه                                  کار   موبایل

:آدرس          

 

   شده یا تبعیض توعین به شما نوعی به کدام :

 مونس ویا مذکر   دین      جنس مذگر/مونس   نژاد  

جنسیت       رنگ پوست  ی    خدمت عسکر                یدی که تولدشمملکت  

مملکتی که تولدشی      تعقیرجنسی                               نژاد  ناتوانی جسمی    

 سن

 در دیگر قسمتها 

 حقوق وامتیازات مدنی شما  

اید.در حل کردن مشکالت  شما مداخله نمدفتر مساوات و حقوق وامتیازات مدنی میتواند   

 

دمداخله ما ضرورت داری آیا در    

 نه   بلی 

 مطیقن نیستم. برایم ملومات اضافه بدهید

 نه   بلی
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نباشد،  بندی درین طبقه ااس( تنها اجازه دارد که خالفات مدنی را تحقیق نماید. اگر شکایت شم-او-ای)

    کرده بتوانند برسد. عریضه شما به همان  دیپارتمنتی که با شما کمککوشش صورت میگیرد تا 

م ان شخصی که بشما و حقوق شما تعرض کرده استنا  -----1 -  

 اول

اسم             

       :در کدام صنف / در کام دیپارتمنت.   

       :در کام مکتب / شعبه   

 دوم

اسم             

       :در کدام صنف / در کام دیپارتمنت.   

       :در کام مکتب / شعبه   

باید عرض  روز بعد از واقعه 180شکایات باید در ظرف  -ه صورت کرفت  )عواقن ای که در کام روز /تاریخ  -----2-

(شود.  

A 

               :تاریخ .

       :وقت و زمان    

       :مکان و اقعه    

B 

               :تاریخ .

       :وقت و زمان    

       :مکان و اقعه    

C 

               :تاریخ .

       :وقت و زمان    

       :مکان و اقعه  

واقه ویا واقعات به اکدام مرتبات ؟  :  --3  

مرتبه یک  ته هر هف      روز ده مرطبه          هر روز     _______________وغیره   
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--- 4    به کدام شخص واقعه را خبر دادید     

 A---       :اسم .      :رطبه

 این راپور ضبط دفتر  شد؟      

 نه   بلی                          :مدرسه و دیپارتمنت ویا شعبه 

م صورت داده شد؟ راپور به کدا  

/ای میل/توسط خص      تیلیفون        شخصی و زبانی     فاکس   

                 

 B---       :اسم .      :رطبه

 این راپور ضبط دفتر  شد؟      

 نه   بلی                          :مدرسه و دیپارتمنت ویا شعبه 

م صورت داده شد؟ راپور به کدا  

/ای میل/توسط خص      تیلیفون        شخصی و زبانی     فاکس   

                 

 C---       :اسم .      :رطبه

 این راپور ضبط دفتر  شد؟      

 نه   بلی                          :مدرسه و دیپارتمنت ویا شعبه 

 راپور به کدام صورت داده شد؟ 

/ای میل/توسط خص      تیلیفون        شخصی و زبانی     فاکس   
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.باتمام تشریعات بنویسید میدانید ، ( ضتبعی )را که شماصفحه جداگانه واقعه  اینلطف کنید ودر ---5  

ات و توحینات که به شما شده ضتبعیکنید که نوع  نه واقعه را نیز درج کنید . وهم فراموش  تاریخ و شرایط مخصوصی  

اگر بعد از شکایت جواب  گرفتید و از ان راضی و یا نا راضی   را زکر کنید. نژاد ویا جنسیت ، ویا سن  (دین،  )مثاال

 هستید در این جا بنویسید. 
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 کرده ، رفتار  رفتارکه با شما  ین قسمهمبا دیگراشخاص وشاگردان  به  اذیت کننده،این --- 6   

 میکند؟.

  نه  بلی 

 کدام شخص دیگری این واقعه را دیده است؟

  نه  بلی 

 

 اگر جواب شما در یکی از سواالت باال بلی است باید  اسم و ادرس اشخاص را بنویسید.

A 

:                 اسم                                
:               ادرس                          

 شهروکد پوستی:                       
 تیلیفون:                                          

 ای میل:                                               

 

 

B 

اسم:                                                 
 ادرس:                                       

 شهروکد پوستی:                       
 تیلیفون:                                          

 ای میل:                                               
 

C 

اسم:                                                 
 ادرس:                                       

 شهروکد پوستی:                       
 تیلیفون:                                          

 ای میل:                                               
 

 

   7 کیل و اسم دارلوکاله و ادرس وی را بنویسید.ایا کدام وکیل دعواء دارید؟  اسم و ---

 

               :اسم وکیل

               :اسم دارلوکله

               :نمره تیلیفون

                :ادرس

                 :شهر و کود پوستی
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ار( ویا دیگر -سی-نیومکسیکو )اودفاع اذ حقوق مدنی در ایالت سی( ویا دفتر  -ای او-ایا در دفتر حقوق مساوات ویا )ای --- 8

را پور داده اید؟ دفاتر حکومتی   
 

  نه  بلی 

 

اسم  دفتر        
            تاریخ راپور             

 

ساوات و تما س دفتر ماس(   -او -این وضیفه شما است که هر تغیری که در کیس شما وارد میشود به دفتر ) ای  
دفتر مساوات و تما س رف یک هفته  به ظتحریری خبر بدهید  و هم تغیر در ادرس ویا تیلیفون را در   

 راپور بدهید.

 

بهمرای را  دان  که شما نام گرفتید به تماس شده و نشستیه اگر دعوای شما در تحقیقات رسمی درج شد . ما به همرای تمامی شا
بخاطر اینکه راز شما افشاء نگردد ، قضیه خود را با ایشان گفتوگو نکنیدایشان اماده می سازیم.   

 
 قظیه حقوق مدنی  تحت قوانین فدرالی  است . اگر اشخاصی که درین قضیه هستند از طرف  شما آزار ببینند ، این قانون شکنی است.

بشما گفته نمی توانیم که طرف مقابل چه گفت. و هم ما درین دفتر   
 

ه ظشکایات را محاف که یفه داردظدفتر مساوات است و وسی( یک حصه  -ای او-دفتر حقوق مساوات در مکاتب البوکرکی )ای
ت ادامه دارد حقوق تمامی اشخاص را حفاظت کند. ا نماید  تا تحقیقات تکمیل گردد. وهم تا زمانی که تحقیق  

  
گردد. وهم اجازه می دهید   شناسا  علیه ید که هویت شما به مدعیاین سند را امضاء کردید . در اصل اجازه میدهوقتی که 

اختیار دفاتر مربوطه گزاشته شود .  هفورمه درج شده نیز ب نکه تمامی معلوما تی که دری  

 
 

______________________________________________ ________________________________ 

 تاریخ       امضاء شاکی 

 

 


