
ناثى في التوظيف
ُ

التمييز بين الخ

في نيوجير�سي، ال يمكن أن يمنعك 
التمييز من االزدهار في مكان العمل. 

 )LAD( يحظر قانون نيوجير�سي ضد التمييز
التمييز والتحرش على أساس الجنس الفعلي 

ناثى. إنه 
ُ

أو املتصور، بما في ذلك حالة الخ
يحميك من التمييز والتحرش على أساس 

الجنس من زمالء العمل واملشرفين والرعاة.

ال يجوز لصاحب العمل اتخاذ 
قرارات بناًء على حالتك الخنثوية.

هذا يعني أن صاحب العمل ال يمكنه اتخاذ 
قرارات بشأن التوظيف أو اإلقالة، والترقيات، 

واملزايا )بما في ذلك الرعاية الصحية، اإلجازة 
الوالدية، واإلجازة العائلية( بناًء على حالتك 

الخنثوية. على سبيل املثال، ال يمكن لصاحب 
العمل أن يمنعك من املشاركة الكاملة في خطة 

الفوائد الصحية للشركة ألنك موظف خنثى.

ال يمكن لآلخرين مضايقتك 
بسبب حالتك الخنثوية.

يجب على صاحب العمل أن يتصرف لوقف 
املضايقات التي يعرفها أو التي كان ينبغي أن يعرفها 

عما إذا كانت ستخلق بيئة عمل معادية. يشمل 
التحرش الجن�سي القائم على التحيز، السلوك 

العدواني غير املرغوب فيه بسبب حالة الشخص 
الخنثوية، مثل إبداء زميل في العمل أو العميل 

ناثى.
ُ

مالحظات مهينة حول األشخاص الخ

يجب أن تتعامل بطريقة تتفق مع 
هويتك أو مظهرك الجن�سي.

يجب أن تعاملك قواعد اللباس لدى صاحب 
العمل والسياسات املتعلقة باستخدام الحمام 

بطريقة تتفق مع هويتك أو مظهرك الجن�سي. 
على سبيل املثال، يجب أن ُيسمح للموظف 

الخنثى الذي ُيعّرف بأنه رجل باستخدام حمام 
الرجال. لديك أيًضا الحق في تحديد هويتك 

والتعامل مع اسمك ولقبك وضمائرك.

ال يمكن لصاحب العمل أن يرفض 
تزويدك بسكن معقول ألنك خنثى.

على سبيل املثال، ال يمكن لصاحب العمل 
رفض منحك مرونة في الجدولة الستيعاب 

مواعيدك الطبية لعالجات الخصوبة ملجرد 
أن صاحب العمل ال يعتقد أن األشخاص 

ناثى يجب أن يصبحوا حوامل.
ُ

الخ

ملعرفة املزيد أو لتقديم شكوى، الرجاء زيارة NJCivilRights.gov أو االتصال بالرقم 1.833

22/17/11

افق مع   الخنثى هو مصطلح يستخدم لوصف األشخاص الذين يولدون أو يطورون سمات جنسية، مثل األعضاء التناسلية أو الهرمونات أو التشريح الداخلي أو الكروموسومات، التي ال تتو
ناثى أن التمييز يؤثر سلًبا على رواتبهم أو قدرتهم على الترقية، و84٪ أفادوا بأن 

ُ
التعريف الطبي للتشريح الجن�سي أو اإلنجابي للذكور أو اإلناث. هل تعلم أنه على الصعيد الوطني، يقول 74٪ من الخ

التمييز منعهم من التوظيف؟ – مركز التقدم األمريكي )Center for American Progress(، أكتوبر 2021

أمور  ينبغي لك معرفتها 55

NJCivilRights.gov
مكتب املحامي العام في والية نيوجر�سي 

ال يمكن ألحد أن ينتقم منك لإلبالغ عن انتهاكات القوانين ضد التمييز أو تقديم شكوى تمييز أو ممارسة حقوق أخرى بموجب القوانين ضد التمييز. تفرض شعبة الحقوق املدنية القوانين ضد التمييز والتي تحمي جميع األشخاص من التمييز في نيوجير�سي، بغض النظر عن وضع الهجرة لديهم. ملعرفة املزيد، انقر هنا.


