
DARI

Ni ska ta hänsyn till att Dari/persiska skrevs alltid från höger till vänster. Så i de bublorna 

som står ” FÖR MÅNGFALD”, ” MOT DISKRIMINERING” ska ni antingen flytta på bublorna i 

bilden genom att vända på bilden eller bara skriva ordet i motsatta bubbla så att det blir rätt.

För : 

برای

Mångfald: 

تنوع اجتماعی

Mot:

بر علیه

Diskriminering:
تبعیض

första stolpen:

مرکز حقوقی نوربوتن (

Rättighetscentrum Norrbotten

) یک اداره ضد تبعیض است که در راستای پیشگیری و

مبارزه با تبعیض و همچنین حمایت از تنوع اجتماعی تلش دارد.
وظیفه های ما:

-

مشورت دهی رایگان و کمک های  حمایتی برای افرادی که احساس میکنند در معرض تبعیض قرار گرفته اند.

-

تلش جهت ارتقای قابلیت ها در راستای مبارزه بر علیه تبعیض و مسائل جمع گرایی, از طریق سخنرانی ها,

سمینارها و کلس های آموزشی.  

-

تلش برای ساخت آگاهی عمومی و تشکیل برنامه های تفریحی با همکاری دیگران.

آیا شما و تشکیلت تان علقمند دریافت معلومات بیشتر درباره تبعیض و تنوع اجتماعی هستید؟

برای معلومات بیشتر, آموزش در راستای به چالش کشاندن معیارها, مدیریت پروسه ها و سایر امور مشابه و حتی اگر خواستار

معلومات بیشتر درباره  چگونه کار کردن برای ترویج و تداول تنوع اجتماعی و بر علیه تبعیض در سازمان مربوطه تان هستید
با ما در تماس شوید.

آیا شما در معرض تبعیض قرار گرفته اید؟

اگر شما با تبعیض مواجه شده اید، می توانید به مرکز حقوقی نوربوتن مراجعه کنید .ما می توانیم مشوره ها و حمایت لزم را در

اختیارتان قرار دهیم به این طریق که بررسی میکنیم که آیا شما بر حسب قانون واقعا  در معرض تبعیض قرار گرفته اید.

här börjas andra stolpenاگر تثبیت شود که شما واقعا  با تبعیض مواجه شده اید، ما می توانیم شما را در راستای پیشبرد موضوع به طریق نوعی

مکلفیت رازنگهداریمیانجیگری برای حل معضل در محل کار یا کمک در زمینه شکایت رسمی, یاری رسانیم .

ما پرسنل مرکز حقوقی  نوربوتن طبق قانون موظف به راز نگهداری اسرار و اطلعات شما هستیم. بنابراین، شما که  برای

حمایت و کمک به استفاده از حقوق خود به ما مراجعه می کنید، می توانید مطمئن باشید که بدون اطلع شما هیچ گونه

اطلعاتی را ارائه  نمی دهیم.
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برای
Mångfald: 

تنوع اجتماعی
Mot:

بر علیه
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:första stolpenتبعیض
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مبارزه با تبعیض و همچنین حمایت از تنوع اجتماعی تلش دارد.
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مشورت دهی رایگان و کمک های  حمایتی برای افرادی که احساس میکنند در معرض تبعیض قرار گرفته اند.

-

تلش جهت ارتقای قابلیت ها در راستای مبارزه بر علیه تبعیض و مسائل جمع گرایی, از طریق سخنرانی ها,
سمینارها و کلس های آموزشی.  

-

تلش برای ساخت آگاهی عمومی و تشکیل برنامه های تفریحی با همکاری دیگران.

آیا شما و تشکیلت تان علقمند دریافت معلومات بیشتر درباره تبعیض و تنوع اجتماعی هستید؟

برای معلومات بیشتر, آموزش در راستای به چالش کشاندن معیارها, مدیریت پروسه ها و سایر امور مشابه و حتی اگر خواستار

آیا شما در معرض تبعیض قرار گرفته اید؟با ما در تماس شوید.معلومات بیشتر درباره  چگونه کار کردن برای ترویج و تداول تنوع اجتماعی و بر علیه تبعیض در سازمان مربوطه تان هستید

اگر شما با تبعیض مواجه شده اید، می توانید به مرکز حقوقی نوربوتن مراجعه کنید .ما می توانیم مشوره ها و حمایت لزم را در

اختیارتان قرار دهیم به این طریق که بررسی میکنیم که آیا شما بر حسب قانون واقعا  در معرض تبعیض قرار گرفته اید.

här börjas andra stolpen
اگر تثبیت شود که شما واقعا  با تبعیض مواجه شده اید، ما می توانیم شما را در راستای پیشبرد موضوع به طریق نوعی

میانجیگری برای حل معضل در محل کار یا کمک در زمینه شکایت رسمی, یاری رسانیم .

مکلفیت رازنگهداری

ما پرسنل مرکز حقوقی  نوربوتن طبق قانون موظف به راز نگهداری اسرار و اطلعات شما هستیم. بنابراین، شما که  برای

اطلعاتی را ارائه  نمی دهیم.حمایت و کمک به استفاده از حقوق خود به ما مراجعه می کنید، می توانید مطمئن باشید که بدون اطلع شما هیچ گونه
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 مرکز حقوقی نوربوتن

RÄTTIGHETSCENTRUM NORRBOTTEN
 یک اداره ضد تبعیض است که در راستای پیشگیری و مبارزه با

.تبعیض و همچنین حمایت از تنوع اجتماعی تالش دارد
 حمایت از تنوع اجتماعی تالش دارد.

 
 ا:وظیفھ ھای م

مشورت دھی رایگان و کمک ھای  حمایتی  -
برای افرادی کھ احساس میکنند در معرض 

 تبعیض قرار گرفتھ اند.
مبارزه  تالش جھت ارتقای قابلیت ھا در راستای -

بر علیھ تبعیض و مسائل جمع گرایی, از طریق 
 سخنرانی ھا, سمینارھا و کالس ھای آموزشی.  

 تالش برای ساخت آگاھی عمومی و تشکیل -
 برنامھ ھای تفریحی با ھمکاری دیگران.

 
 آیا شما و تشکیالت تان عالقمند دریافت معلومات

 بیشتر درباره تبعیض و تنوع اجتماعی ھستید؟ 
 

 برای معلومات بیشتر, آموزش در راستای بھ
چالش کشاندن معیارھا, مدیریت پروسھ ھا و سایر  

امور مشابھ و حتی اگر خواستار معلومات بیشتر 
 ه  چگونھ کار کردن برای ترویج و تداول تنوعدربار

اجتماعی و بر علیھ تبعیض در سازمان مربوطھ تان 
 ھستید با ما در تماس شوید.

 
 آیا شما در معرض تبعیض قرار گرفتھ اید؟

 شما با تبعیض مواجھ شده اید، می توانید بھ اگر
مرکز حقوقی نوربوتن مراجعھ کنید .ما می توانیم 

 یت الزم را در اختیارتان قرارمشوره ھا و حما
دھیم بھ این طریق کھ بررسی میکنیم کھ آیا شما بر 

 حسب قانون واقعاً در معرض تبعیض قرار گرفتھ اید.
 
 

här börjas andra stolpen 
 

 مواجھ شده اگر تثبیت شود کھ شما واقعاً با تبعیض
 اید، ما می توانیم شما را در راستای پیشبرد مو

 ضوع بھ طریق نوعی میانجیگری برای حل 
 معضل در محل کار یا کمک در زمینھ شکایت

 رسمی, یاری رسانیم . 
 

 مکلفیت رازنگھداری
 ما پرسنل مرکز حقوقی  نوربوتن طبق قانون

موظف بھ راز نگھداری اسرار و اطالعات شما  
براین، شما کھ  برای حمایت و کمک بھ ھستیم. بنا

 
 آیا شما در معرض تبعیض قرار گرفتھ اید؟
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 مکلفیت رازنگھداری
 ما پرسنل مرکز حقوقی  نوربوتن طبق قانون

موظف بھ راز نگھداری اسرار و اطالعات شما  
براین، شما کھ  برای حمایت و کمک بھ ھستیم. بنا

استفاده از حقوق خود بھ ما مراجعھ می کنید، می 
توانید مطمئن باشید کھ بدون اطالع شما ھیچ گونھ  

 اطالعاتی را ارائھ  نمی دھیم.
  
 
 

 ھفت پایھ تبعیض
 
 

 Kön    جنسیت
 ھویت جنسی و ابراز جنسیت

 könsidentitet och könsuttryck 
 Etnisk tillhörighet    نژاد 

 Religion eller   دین یا اعتقادات
annan trosuppfattning 

   معلولیت 
 Funktionsnedsättning 

 Sexuel läggning   گرایش جنسی 
 Åder   سن و سال 

 
 

استفاده از حقوق خود بھ ما مراجعھ می کنید، می 
توانید مطمئن باشید کھ بدون اطالع شما ھیچ گونھ  

 اطالعاتی را ارائھ  نمی دھیم.
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 Religion eller annan   دین یا اعتقادات
trosuppfattning 

 Funktionsnedsättning    معلولیت 
 Sexuel läggning   گرایش جنسی 

 Åder   سن و سال 
 
 
 
مرکز حقوقی نوربتن تحت ریاست انجمن آموزشی  

) می باشد و توسط Sensus studieförbundسنسوس(
 myndigheten förوزارت امور جوانان و امور مدنی( 

ungdoms- och civilsamhällsfrågor والیت نوربتن ,(
)Region Norbotten شھرداری لولیو و شھرداری پیتیو ,(
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