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 سنجلا

 نيتوبرون قوقحلا زكرم
Rättighetscentrum Norrbotten حفاكم بتكم 
 نم ةياقولا لجأل لمعي زييمتلل
.ةيددعتلا ليهستو هعنمو زييمتلا

أساسات التمييز السبعة :

 
 

 :هب موقن ام اذه
 صاخشأل ةدناسم تاءارجإو ةيناجم تاراشتسا •

  .زييمت ىلإ اوضرعت مهنأ نورعشي
 

 نوضغ يف تاءافكلا ةدايز ىلإ فدهت تاءارجإ •
 نع ،ةيددعتلا لئاسمو زييمتلل ةحفاكملا لامعألا

 .ةيميلعت تارودو تاودنو تارضاحم قيرط

 نواعتلاب ماعلا يأرلا زيفحتل تاطاشنو تاءارجإ •
 .رمألا نكمأ نإ ىرخأ تاهج عم

 
 ةفرعم اهيف لمعت يتلا ةمظنملا وأ تنأ ديرت له

 ؟ةيددعتلاو زييمتلا نع ديزملا
 وأ تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلل انب لصتا

 لاجم يف تارود
 ىلإو تاءارجإلا ةدايق ،ةيعامتجالا ريياعملا داقتنا
 فيك نع ديزملا ةفرعم نوديرت متنك نإو ،كلذ ام
 زييمتلا ةحفاكملو ةيددعتلا لجأل لمعلا مكنكمي

 .مكب ةصاخلا ةمظنملا لخاد
 

 ؟زييمت ىلإ تعرضتَ  له
َ  كنكمي  نيتوبرون قوقحلا زكرمب لاصتالا دائما
Rättighetscentrum Norrbotten رعشت تنك اذإ 
 حئاصن ميدقت انناكمإب .زييمت ىلإ تعرضتَ  كنأ

 ناك اذإ ام ةفرعمل قيقحت ءارجإ لالخ نم ةدناسمو
ً  تمییزاً  ربتعي هيلإ تعرضتَ  يذلا فرصتلا  وفقا

 اذإ  .نوناقلل
 
 

 اننكميف زييمت ىلإ تعرضتَ  كنأ قيقحتلا یّن
 ةطاسو ربع ءاوس ،تاءارجإلا ةعباتم يف كتدعاسم

ً  ةلكشملا لحلّ   غالب ميدقت يف ةدعاسملا وأ محلیا
 .يمسر

 
 الّسر نامتكب مازتلالا

 نيتوبرون قوقحلا زكرم يف نولمعي نيذلا عيمج
Rättighetscentrum Norrbotten نيدهعتم 

 نولصتي نيذلا عيمجل نكمي كلذل .الّسر نامتكب
 ىلع ظافحلل ةدعاسمو معد ىلع لوصحلل انب

ً  نامألاب اورعشي نأ مهقوقح  حصفن نل اننأل تماما
 ىلع لوصحلا نود نيرخآ ىلإ تامولعم يأ نع

 .مهتقفاوم
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 Sensus ةيعمج هيدل Norrbotten قوقح زكرم ا
 بابشلا نوؤش ةلاكو لبق نم هليومت متيو ريدمك
 ةيدلب ، Region Norrbotten ، يندملا عمتجملاو

Luleå ةيدلبو Piteå. 
 

 :لاصتالا
rattighetscentrum.norrbotten@sensus.se 

 مقر 259985-0920 ,259981-0920 :فتاهلا مقر
 :فتاهلا
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