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In Kooperation mit:

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ 
zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktin-
tegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. 
Das Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS) gefördert. Partner in der 
Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA). 
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ز ماذا يجب فعله؟ التمي�ي

پرسش ها و پاسخ ها

ز حجاب اجازه کار را  اینجا  به شما گفته میشود که شما با داش�ت
ندارید؟ چه باید کرد؟

1. شما کدام اشتباه نکرده اید.
اید  2. فقط در چند مورد کم شما اجازه کار با حجاب را ندارید.  ب

برریس شود که حق با یک است.
3. مصاحبه کاری رایادشت کنید. بایک؟ در کجا؟  چه اتفا�ق افتاده 

است؟ آیا شواهد موجود اند؟ شاهدان؟
 آنها را 

ً
4. اگر ایمیل ها و پیامک ها در این ارتباط وجود دارند، لطفا

محفوظ نگهدارید.
5. به یک مرکز مشاوره مراجعه کنید و به آنها بگویید که چه 

اتفا�ق افتاده است.
ز  ید و همه چ�ی ز تماس بگ�ی ای�ی ا مرجع پ ز یم توانید ب 6. شما همچن�ی

را به آنها بگویید:
تلیفون:

 030185551855
ا تبعیض در آلمان تلیفون مشاوره اداره مبارزه ب

beratung@ads.bund.de :ایمیل

ز یک انجمن راجس�ق شده  انجمن شورای پناهندگان نیدرزاکس�ی
و غ�ی انتفایع است که در سال 1984 تاسیس شده است. ما یک 

شبکه مستقل و متشکل از مجتمع ابتکارات پناهندگان، موسسات 
یه، کلیساها، اتحادیه ها و افراد هستیم. خ�ی

ز از این حمایت میکند که  انجمن شورای پناهندگان نیدرزاکس�ی
 انها در آلمان است، حق 

گ
همه افرادی که محوری اصیل زندیک

اقامت را بدست بیآورند و دارای حقوق مساوی باشند. 
ز و انجمن شبکه »ای کو  انجمن شورای پناهندگان نیدرزاکس�ی
ز در پروژه »مرکزتوجه فرار« در چوکات برنامه  IQ« نیدرزاکس�ی

حمائیوی »ادغام بوسیله باال بردن سطح مسلیک IQ« با هم همکار 
میباشند.

ویویان هیلویگ
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.  (انجمن شورای پناهندگان 

( ز نیدرزاکس�ی
12 Röpkestraße
Hannover 30173

تیلفون: +49 (0)98/511 24 60 30
nds@nds-fluerat.org :ایمیل

ویب: 
www.nds-fluerat.de | www.refugee-women.de

www.netzwerk-iq.de

 IQ Projekt Fokus Flucht, Flüchtlingsrat Niedersachsen
e.V.  (پروژه ای کو »مرکزتوجه فرار« انجمن شورای پناهندگان 

( ز نیدرزاکس�ی
ز فایل نویسندگان: ویویان هیلویگ،کارول�ی
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ز حجاب کار کنم؟ آیا ممکن است با داش�ت

Dari



آیا من میتوانم به حیث یک معلم در مکاتب دول�ت حجاب 
بپوشم؟

پوشیدن حجاب در مکاتب دول�ق به طور کیل مجاز است. 
مکاتب دول�ق اجازه ندارند خود را به ییک از مذاهب منصوب 
ز  اید �ب طرف باشند. اما ایالت های فدرایل قوان�ی کنند؛ آنها ب

اید  مختل�ز برای پوشیدن حجاب در مکاتب دارند. ممنوعیت ب
ز پوشیدن حجاب  بطور خاص توجیه شود. در ایالت نیدرزاکس�ی

ز مجاز است. برای معلم�ی

آیا یم توانم با حجاب در کودکستان ها، شفاخانه ها یا خانه 
های سالمندان کار کنم؟

بسیاری از کودکستان ها، خانه های سالمندان ، شفاخانه ها 
و موسسات اجتمایع متعلق به حامیان پروتستان و کاتولیک 

هستند. کارفرمایان کلیسا اجازه دارند درخواست کنند که 
کارمندانشان متعلق به کلیسا باشند. اما این امر به تمام شغل 

ها صدق نمیکند. این فقط در مورد شغل های صدق میکند که 
در آن مسئله عقیده مهم باشد.

ز حجاب در ادارت عامه و محاکم کار  آیا من یم توانم با داش�ت
کنم؟

 هیچ مذهب را نکند. 
گ

اید �ب طرف باشد و نماینده یک دولت ب
حجاب یک نماد »سمبول« مذه�ب است. نماد های مذه�ب نباید 

به طور کیل ممنوع گردند. این ممانعت ها همیشه به شغل یا 
اید دالیل آن ارائه گردند.  دارند و ب

گ
کار بستیک

آیا اجازه است که درخواست کاری من به دلیل حجاب رد 
گردد؟

باید به دلیل حجاب مورد  در صورت درخواست کاری خود ن
باید دلیل رد شدن باشد. ید! پوشیدن حجاب ن تبعیض قرار بگ�ی

به من توصیه شد که حجاب خود را برای درخواست کاری 
کنار بگذارم. آیا من مجبورم که این کار را انجام دهم؟

باید به  . قانون میفرماید که شما هنگام درخواست کاری ن نخ�ی
ا  ید. شما اجازه دارید که ب دلیل حجاب مورد تبعیض قرار بگ�ی

ا بدون آن به مصاحبه شغیل بروید. حجاب و ی
ز میتواند عکس درخواست کاری شما هم با حجاب  همچن�ی

باشد.

آیا یم توانم به دلیل حجاب از کار اخراج شوم؟
اگر شما به دلیل پوشیدن حجاب تهدید به اخراج از کار یم 
ز را  ز شوید. همه چ�ی  در جستجوی کمک گرف�ق

ً
شوید، حتما

بنویسید و ایمیل ها و پیامک ها در ارتباط به اخراج از کار را 
محفوظ نگهدارید.

تبعیض چیست؟
ا با شما  ر میشوید وی اگر شما از خاطر دین یا حجاب تان مت�ز

از این لحاظ رفتار بد میشود، این تبعیض است.
تبعیض مجاز نیست. ح�ق یک قانون وجود دارد که از مردم در 

برابر تبعیض در محل کار حفاظت میکند. این قانون »قانون 
عمویم رفتار برابر باهمه« نام دارد. هیچ کس اجازه ندارد، شما 

را به علت مذهب تان مورد تبعیض قرار دهد!
ا پوشیدن حجاب اغلب در هنگام جستجوی  زنان مسلمان ب

ند. به آنها گفته میشود،  کار و وظیفه مورد تبعیض قرار میگ�ی
ا اینکه  یان آنها یک خانم با حجاب را نیم پسندند، وی که مش�ق

حجاب در محل کسب و کار مناسب نیست.
این همه ممنوع اند.

 
ً
اساسا

کت ها و موسسات اجازه ندارند که حجاب را به صورت  �ش
اید به کلیه  قطیع ممنوع کنند. قاعده های رفتار �ب طرفانه ب

ادیان یکسان اعمال و اجرا شوند.
ا دیگر نمادهای  استثنائات وجود دارند که در آن حجاب و ی

اید توجیه  مذه�ب ممنوع گردند. اما این موارد بشکل مفصل ب
شوند!

اید ممنوع نباشد. در هر صورت تنها حجاب ب

استثنائات 
ا دیگر کارفرمایان مذه�ب در بر�ز کلیساها و ی

، بطور مثال در  در بر�ز از ایالت های فدرایل در کارهای دول�ق
محاکم

در بر�ز از ایالت های فدرایل در خدمات مکاتب، اما در ایالت 
ز حجاب مجاز است. نیدرزاکس�ی

ا  به دالیل ایم�ز محل کار: امکان دارد که حجاب به دلیل ایم�ز ی
صیح در محل کار ممنوع باشد.

. این فقط در مورد کار های  ا ادعای �ب طر�ز کارفرمای خصویص ب
یان. یفا�ق صدق میکند، بطور مثال در تماس با مش�ق ت�ش

ز حجاب کار کنم؟ آیا ممکن است با داش�ت ز حجاب کار کنم؟ ز حجاب کار کنم؟آیا ممکن است با داش�ت آیا ممکن است با داش�ت


