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حقك يف ارتداء الحجاب
• يف املطار وعىل الحدود: عند قيام ضابط إدارة أمن النقل �طالبتك بخلع الحجاب قبل 

اجتياز أمن املطار، أخربي الضابط بحقك يف ارتدائه. يف حالة انطالق جرس إنذار يجوز 

لضابط إدارة أمن النقل بأن يربت عىل حجابك أو أن يطلب منِك خلعه وعندها �كنك 

أن تطلبي أن تتوىل امرأة هذه املهمة يف منطقة خاصة. و�كنِك أيًضا أن تخربي الضابط 

بأنِك تفضل° أن تربتي بنفسك تحت إرشاف ضابط إدارة أمن النقل، وبعدها يجوز 

للضابط أن �سح يديك بقطعة ق²ش قطنية الختبار وجود بقايا كي²وية. ال يجوز 

للضابط إجراء فحص إضايف استناًدا فقط إىل عرقك أو أصلك الوطني أو دينك أو جنسك 

أو انت²ئك العرقي أو معتقداتك السياسية.

• يف املدارس العامة: إن كانت مدرستك تسمح للطالب بارتداء أي نوع من أغطية الرأس 

يجب عليهم إذن أن يسمحوا لِك بارتداء حجابك. قد يتوجب عىل املسئول° باملدرسة أن 

يسمحوا لِك بارتداء حجابك، تبًعا لظروفك، حتى يف حالة حظر أغطية الرأس األخرى. 

• يف مكان العمل: يجب عىل صاحب العمل أن يسمح لِك بارتداء حجابك يف العمل إال إن 

كان من شأنه تقويض السالمة أو التسبب يف مشكالت كبÄة.

• األماكن العامة: ال يجوز لألماكن العامة التي تقدم سكًنا، أو خدمات الطعام، أو الرتفيه إىل 

الجمهور أن ترفض استقبالك بسبب حجابك أو أن تطلب منِك خلعه قبل تقديم الخدمة. 

وال يجوز ألغلب املنشآت التي تديرها الحكومة التمييز ضدك بسبب ارتدائك الحجاب، 

وإن كانت تسمح بارتداء أنواع أخرى من أغطية الرأس يجب عليهم إذن أن يسمحوا لِك 

بارتداء حجابك.

• بطاقات الهوية التي تحمل صورة داخل الواليات: تشرتط كثÄ من الواليات استصدار 

رخصة قيادة أو بطاقة هوية صادرة من الوالية تحمل صورة الوجه كامًال. قد يُسمح لِك 

بارتداء الحجاب يف تلك الصور تبًعا للوالية.

حقوقك يف املدارس العامة
• املسئولون يف املدارس العامة مطالبون �وجب القانون بالحفاظ عىل البيئة املدرسية 

خالية من التحرش والتمييز الديني.

• للطالب حقوق واسعة يف التعبÄ عن معتقداتهم الدينية يف املدرسة: يجوز أن تصيل 

وتتناقش حول آرائك الدينية مع نظرائك خالل أوقات االسرتاحة أو الغداء وما شابه، 

وعند ارتباط ذلك بواجب درايس. ك² يجوز لك منح مؤلفات دينية إىل زمالئك يف الفصل 

استناًدا إىل نفس القواعد التي تنطبق عىل املواد التي يتم توزيعها عىل الطالب.

• ال يجوز للمسئول° يف املدرسة إدراج صالة منظمة يف الفعاليات املدرسية أو ترويج دين 

ب° الطالب.

حقوقك يف مكان العمل
• ال يجوز ألصحاب العمل التمييز استناًدا إىل الدين. و�كن أن يخضع صاحب العمل 

للمساءلة بسبب التحرش الديني يف مكان العمل إن كان التحرش الديني يُنشئ بيئة 

عمل عدائية. يجب أن يُسمح لك �²رسة شعائرك الدينية يف العمل ما ß تكن م²رساتك 

الدينية مكلفة أو àثل عبء عىل صاحب العمل.

عند تواصل مكتب التحقيقات الفدرايل معك
•  عندما يطلب عميل فدرايل أو ضابط إنفاذ قانون آخر إجراء مقابلة معك، من حقك رفض 

هذه املقابلة. و�كنك أيًضا أن ترص عىل رؤية إذن من السلطات يف حالة رغبة ضابط إنفاذ 

القانون يف دخول منزلك أو مكتبك. يف حالة موافقتك عىل إجراء املقابلة من حقك طلب 

وجود محامي و�كنك رفض اإلجابة عىل أي أسئلة �ا يف ذلك األسئلة حول معتقداتك 

الدينية أو السياسية.

•  يُعد اإلدالء �علومات غÄ صحيحة إىل العميل الفدرايل جر�ة ولكن البقاء صامتًا ال يُعد 

كذلك. 

• من حقك أن ترفض أن تصبح مخربًا. ولكن ينبغي عليك التحدث إىل محامي قبل املوافقة 

عىل أن تصبح مخربًا. انتبه، فإن مكتب التحقيقات الفدرايل يرون أنهم غÄ مضطرين إىل 

الوفاء بأي وعود مقدمة مقابل التعاون معهم، أو ض²ن الحفاظ عىل رسية هويتك 

• إن كنت تشعر بالقلق من أن شخًصا يف مسجدك أو مؤسستك يعمل مخربًا، ينبغي عليك إذن 

إخبار إمام املسجد أو القيادات املؤسسية ثم قيامك أو قيام القيادات باستشارة محامي. 

ماذا ينبغي أن أفعل أن واجهت �ييًزا عند البحث عن مسكن؟
• ال �كن ألغلب املالك والوسطاء أن يرفضوا تأجÄ أو بيع منزل إليك أو املطالبة بثمن أعىل 

مقابل البيع أو التأجÄ أو مقابل الرهن بسبب دينك. 

• ال �كن لجÄانك أن يهددوك أو يتحرشوا بك أو يرهبوك بسبب دينك.

هذه املعلومات ليست ألغراض املشورة القانونية. قد تختلف بعض 

قوان� الواليات. هذه املعلومات سارية اعتباًرا من ديسمرب 2016.
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