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هل ُيسمح لي بالعمل مرتدية غطاء الرأس؟

Arabisch



هل يجوز لي كمعلمة بمدارس حكومية ارتداء غطاء الرأس؟
ي المدارس 

 ُيسمح من حيث المبدأ ارتداء غطاء الرأس �ن
الحكومية. وال ُيسمح للمدارس الحكومية بنسبة أي دين 
ألنفسها، ويجب عليها أن تقف عىل الحياد. لكن الواليات 

ي 
ن مختلفة بشأن ارتداء غطاء الرأس �ن االتحادية لديها قوان�ي

ي والية 
المدارس. ويجب أن تكون هناك أسباٌب قوية لحظره. و�ن

ا الُسفىل يجوز للمعلمة ارتداء غطاء الرأس. ي ساكسون
 

ي مؤسسات رياض 
هل يجوز لي العمل وأنا أرتدي غطاء الرأس �ز

األطفال والمستشفيات ودور رعاية كبار السن؟
ن   الكث�ي من مؤسسات رياض األطفال ودور رعاية المسن�ي

والمستشفيات والمؤسسات االجتماعية تتبع جهات إنجيلية أو 
ن للكنيسة أن يطلبوا  تابع�ي كاثوليكية. وُيسمح ألرباب العمل ال
الكنيسة. لكن هذا ال ينطبق  من موظفيهم أن يكونوا أعضاء ب

ي يتم فيها نقل  عىل جميع األعمال، فهذا يشمل فقط األعمال ال�ت
العقيدة.

ي اإلدارة العامة أو 
 هل ُيسمح لي بالعمل مرتدية غطاء الرأس �ز

بالمحاكم؟
 يجب عىل الدولة الحضور بشكل محايد وعدم تمثيل أي دين 
. لكن ال يجوز حظر الرموز 

ً
ا ي ن بعينه. وُيعد غطاء الرأس رمزًا دي

 بنوعية العمل ويجب 
ً
الدينية بشكل عام. فاألمر يتعلق دائما

ذكر األسباب.

ي بسبب غطاء الرأس خالل التقدم لشغل 
هل يجوز ألحد رف�ز

وظيفة؟
ناء التقدم لشغل  ن بسبب غطاء رأسك أث لتمي�ي  ال يجوز تعرضك ل
 
ً
ا ب وظيفة أو ما يشبهها! وال يجوز أن يكون ارتداء غطاء الرأس سب

ي الرفض.
�ن

ي البعض بخلع غطاء الرأس عند التقدم لشغل وظيفة. 
 نصح�ز

هل يجب أن أفعل هذا؟
ر خالل التقدم   ال. ينُص القانوُن عىل أنه ال يجوز تعرضك لل�ن

لشغل وظيفة بسبب غطاء رأسك. ويجوز لك الحضور لمقابلة 
التوظيف سواء بارتداء غطاء الرأس أو بدونه.

 كما يجوز أن تكون الصورة الشخصية الموجودة عىل نموذج 
ي ترتدين غطاء الرأس. التقدم للوظيفة لك وأن�ت

 

؟ هل يمكن فسخ عقدي بسبب غطاء رأسي
 إذا هددك أحد بفسخ عقدك بسبب غطاء الرأس فيجب عليك 
ء وحفظ  ي

البحث فورًا عن مساعدة. عليك حينها تدوين كل �ش
ي تتعلق  ي والرسائل النصية الهاتفية ال�ت

و�ن يد اإللك�ت رسائل ال�ب
بفسخ العقد.

؟ ز ما هو التمي�ي
ر أو لسوء المعاملة بسبب دينك أو غطاء   إذا تعرضِت لل�ن

. ن الرأس (الحجاب) فإن هذا تمي�ي
، بل إن هناك قانون مخول بحماية الناس من  ن التمي�ي  وال ُيسمح ب

ي محل العمل. وُيعرف هذا القانون باسم »القانون العام 
ن �ن التمي�ي

ن بسبب دينك! لتمي�ي ي التعامل«. وال يجوز تعرضك ل
للمساواة �ن

ي ترتدي غطاء رأس  ًا ما تتعرض السيدات المسلمات ال�ت  وكث�ي
قال لهن أن العمالء ال يحبون  ناء البحث عن وظيفة. وُي ن أث لتمي�ي ل

رؤية امرأة ترتدي غطاء رأس، أو أن هذا ال يتالئم مع المؤسسة.
 وهذا الت�ف محظور.

 بشكل أساسي
كات حظر غطاء الرأس بشكل   ال يجوز للمؤسسات وال�ش

ح�ي. ويجب وضع قواعد للحضور المحايد لجميع األديان 
وتطبيقها.

 وهناك استثناءات يمكن فيها حظر غطاء الرأس وكذلك الرموز 
الدينية األخرى. لكن يجب أن يكون لهذا أسباب جيدة!

ه.  لكن ال يجوز عىل أي حال حظر غطاء الرأس وحده دون غ�ي

 االستثناءات
ها من أرباب العمل  تابعة للكنيسة أو غ�ي ي بعض المؤسسات ال

 �ن
ن المذهبي�ي

ي بعض الواليات االتحادية عند أداء أعمال حكومية رسمية، 
 �ن

مثل أمام المحكمة
ي 

ي المدارس، لكن هذا مسموٌح به �ن
ي بعض الواليات االتحادية �ن

 �ن
ا الُسفىل. ي والية ساكسون

 أسباب تتعلق بالسالمة المهنية: يمكن حظره بسبب سالمة 
العمل أو النظافة.

ي القطاع الخاص الذين يتبعون مبدأ الحياد. لكن 
 أرباب العمل �ن

ي التواصل 
هذا ينطبق فقط عىل األعمال التمثيلية، مثل العمل �ن

مع العمالء.

بالعمل مرتدية غطاء الرأس؟هل ُيسمح لي


