
اطالعات فوق، مشاوره حقوقی محسوب �ی شود. هر ایالت ممکن 

است قانون خودش را داشته باشد. به روز شده در دسامرب 2016

حق داش� حجاب
•  در فرودگاه و در مرزها: اگر پیش از ورود به بخش امنیتی، افرس محافظت از ش� بخواهد که 
رورسی خود را بردارید، به او بگویید که ش� حق پوشیدن حجاب را دارید. اگر دستگاه رشوع 

به اخطار دادن کرد، افرس محافظت ممکن است از ش� بخواهد رورسی خود را در بیاورید، 

می توانید به او بگویید که یک افرس خانم در جایی که در معرض دید عموم نباشد این کار 

را انجام دهد. همچنین می توانید بگویید که ترجیح می¬دهید خودتان رورسی تان را در 

حضور افرس و تحت نظارت وی در بیاورید. سپس افرس ممکن است  یک تکه پارچه نخی را 

به دستان ش� »الد که نشان دهد دستتان آغشته به مواد شیمیایی هست یا خیر. افرسان ¥ی 

توانند فقط به دلیل نژاد، کشور متبوع، مذهب، جنسیت، قومیت یا عقاید سیاسی ، ش� را 

بیشرت از این بازرسی کنند.

•  در مدارس دولتی: اگر مدرسه محدودیتی در نوع پوشش اع�ل نکرده است، باید به ش� اجازه 
دهد رورسی داشته باشید. مسئولین مدرسه بسته به موقعیت ش� باید به ش� اجازه بدهند که 

رورسی به رس داشته باشید ، حتی اگر پوشش های دیگر روی رس را ممنوع اعالم کرده باشند. 

•  در محل کار: کارفرما باید به ش� اجازه دهد که رورسی به رس داشته باشید مگر اینکه حفظ 
حجاب تهدیدی برای امنیت باشد یا مشکل عمده ای ایجاد کند.

•  مکان¬های عمومی: مکان¬هایی برای اسرتاحت، غذا خوردن یا مراکز تفریحی �ی-توانند رصفاً 
به این دلیل که  ش� حجاب دارید از پذیرش ش� رس باز زنند یا اینکه از ش� بخواهند حجاب 

خود را بردارید. اغلب مکان هایی که توسط دولت اداره می شود �ی¬توانند به دلیل داش§ 

حجاب رفتار متفاوتی با ش� داشته باشند یا تبعیض قائل شوند و اگر داش§ انواع دیگر حجاب 

آزاد است، باید به ش� نیز اجازه بدهند رورسی خود را به رس داشته باشید.

•  عکس های کارت شناسایی که در ایاالت متحده صادر شده است: در بسیاری از ایالت¬ها 
عکس روی گواهینامه رانندگی یا کارت شناسایی باید گردی صورت مشخص باشد. با توجه به 

قوانین مختلف، در بعضی از ایالت ها می¬توانید در عکس رورسی به رس داشته باشید.

حقوق ش� در مدارس دولتی
•  مسئولین مدرسه باید اطمینان حاصل ¥ایند که هیچگونه تبعیض مذهبی و یا آزار و اذیت به 

دلیل گرایش مذهبی خاص در مدرسه وجود ندارد.

•  دانش آموزان باید بتوانند در مدرسه آزادانه در باره¬ی عقاید مذهبی خود صحبت کنند: 
می توانید ¥از بخوانید و از عقاید مذهبی خود با همکالسی هایتان در زنگ تفریح یا زمان 

رصف ناهار و یا در زمان درس اگر موضوع مرتبط باشد صحبت کنید، می توانید ادبیات 

مذهبی را ه�نگونه که سایر دانش آموزان موارد دیگر را به دیگران منتقل می کنند به ایشان 

انتقال دهید.

•  مسئولین مدرسه ممکن است برنامه ¥از ج�عت در مدرسه ترتیب ندهند یا مذهب 
را تبلیغ نکنند.

حقوق ش� در محل کار
•  اغلب کارفرماها با دیدگاه¬های مذهبی ش� کاری ندارند. اما کارفرما باید از اینکه هیچ اذیت 

و آزاری به دلیل مذهب در محیط کار صورت ¥ی¬گیرد اطمینان پیدا کند، برخی تفاوت 

های مذهبی ممکن است باعث به وجود آمدن محیط کاری خصومت¬آمیز بشود. ش� می

¬توانید به انجام امور مذهبی خود در محل کار بپردازید، اما تا زمانی که باعث دردرس برای 

کارفرمایتان نشود و هزینه ای به وی تحمیل نگردد.

اگر اف بی آی ( اداره تحقیقات فدرال) به ش� مراجعه کند
•  اگر مامور اف بی آی و یا هر مامور اجرای قانون از ش� تقاضای مصاحبه کرد، این حق را دارید 

که درخواست آنها را رد کنید. اگر مامور اجرای قانون بخواهد که به محل زندگی یا محل کار ش� 

وارد بشود باید حت�" از او بخواهید که اجازه ورود را به ش� نشان بدهد. اگر موافقت کردید که 

با آنها مصاحبه کنید می توانید در حضور وکیل این کار را انجام دهید، و می توانید هر سوالی را 

که ¥ی خواهید پاسخ ندهید، به عنوان مثال سواالتی راجع به مذهب و یا عقاید سیاسی.

•  ارائه اطالعات نادرست به فدرال جرم محسوب می شود ، اما سکوت جرم نیست.

•  می توانید پیشنهاد آنها را مبنی بر "خربچین" شدن رد کنید. پیش از اینکه بخواهید به آنها 
اطالعاتی بدهید باید با وکیل خود صحبت کنید. توجه داشته باشید که فدرال هیچ قولی مبنی 

بر همکاری دوجانبه و تضمین برای مخفی نگه داشÑ هویت ش� به ش� نخواهد داد.

•  اگر نگران این هستید که فردی در مسجد یا سازمان ش� "خربچین" است، باید به مقام مذهبی 
خود یا رهرب سازمان خود اطالع دهید و خودتان یا رهرب سازمانتان باید با یک وکیل در این 

خصوص مشورت کند.

اگر چنانچه هنگام پیدا کردن مسکن به مشکل بر بخوریم
•  اکÔ قریب به اتفاق مالکین و دالل های ساخت�ن ¥ی توانند از اجاره یا فروش مسکن به 

ش� رس باز زنند و یا به خاطر مذهب ش� ، پول بیشرتی چه برای خرید و چه برای اجاره یا 

وام مسکن از ش� طلب کنند.

• همسایه های ش� ¥ی توانند به دلیل اعتقادات مذهبی، ش� را تهدید و یا آزار کنند.

از حقوق
خود

آگاه باشيد

 تبعیض علیه مسل�نان
از حقوق  خود آگاه باشید
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