آيينامه حقوق بشر )آيين نامه( و حقوق استخدامی

برخورداری ازحقوق يکسان:



برخورد برابر در زمينه اشتغال تمامی جوانب محيط کار و روابط
استخدامی را پوشش ميدهد  ،شامل موارد زير:



آيين نامه اجازه هيچگونه تبعيض يا آزار و اذيت در محيط
کار را نميدهد.
آيين نامه از کارفرما ميخواهد که اطمينان حاصل کند که با
همه کارکنان با احترام رفتار ميشود.در اين آيينامه آمده
است که در زمينه اشتغال همه افراد بدون در نظر گرفتن
نژاد ،اجداد ،محل تولد  ،رنگ ،قوميت  ،شهروندی ،عقيده
 ،جنسيت  ،گرايش جنسی  ،هويت جنسی  ،بيان جنسيت،
سن ،داشته سو،پيشينه ،وضعيت تاهل ،شرايط خانوادگی ،يا
معلوليت  ،از حقوقی برابر بر خوردارند .کارفرما يان تا
حد شرايط تضمين شده در قبال افرادی که تحت حمايت اين
آيين نامه هستند ،وظيفه قانونی دارند تا نيازهای آنها را
برآورده کنند .



وظيفه تطبيق دهی شرايط :اين آيين نامه نيازمند تﻼشی در
جهت تطبيق دهی نيازههای اشخاصی تا حد شرايط
تضمين شده ميباشد.وظيفه تطبيق دهی شرايط :اصطﻼحی
است که وظايف کارفرما ،ارايه دهندگان خدمات ،و
صاحبخانه ها را در دادن فرصت ها ،دستيابی و منافع
براير برای افرادی که تحت پوشش اين آيين نامه هستند
را توصيف ميکند .وظيفه تطبيق دهی تشخيص ميدهد که
افراد نيازهای متفاوتی دارند که راه حل های مختلفی برای
نيازهايشان طلب ميکنند .اين غيرنا عادﻻنه خواهد بود که
کسی ،به دليل داشتن نيازهای حمايت شده ی متفاوت از
ديگران ،از کارو يا فعاليتی محروم شود



شرايط تضمين شده :نيازی به انجام تطبيق دهی شرايط
در صورتی که باعث فراتر رفتن از شرايط تضمين شده
باشد  ،نيست .اگرچه  ،تا حدی اين شرايط قابل قبول و
انتظار ميباشد .کارفرما ،ارايه دهنده خدمات يا صاحبخانه
ميتواند درخواست تطبيق دهی رادر صورتی رد کند که
بتواند ثابت کند شرايط تطبيق دهی مورد درخواست برای
تجارت  /موسسه آنها بسيار هزينه بر خواهد بود و آنها
قادر به دريافت بودجه خارجی برای تامين اين هزينه ها
نخواهند بود ،يا اگر درخواست تطبيق دهی باعث خطرات
جدی برای ايمنی و سﻼمتی بشود.
















درخواست کار
استخدام
آموزش
انتقاﻻت
ترفيعات
شرايط کار آموزی
اخراج وخاتمه يافتن کار
نرخ پرداخت
اضافه کاری
ساعات کار
تعطيﻼت
منافع
زمان کار
انظباط و ارزيابی عملکرد

نمونه ها از تطبیق
ار :






ا ط بر اساس مذهب برای مسلمانان در مح ط

مکان و زمان برای عبادت مسلمانان فراهم شود
انعطاف پذيری در ساعات کار يا زمان استراحت برای عبادت
کنندگان ،و /يا در طول ماه رمضان
امکان تغيير شغل  ،آموزش مجدد و انتصاب در منصبی ديگر
برای فردی که به دﻻيل مذهبی قادر به انجام وظيفه اش نميباشد،
بعنوان مثال سرو کردن الکل
اجازه داشتن حجاب برای کارکنان  ،حتی اگر کارفرما بخواهد که
تمام کارکنانش لباس شرکت و يا يونيفرم بپوشند
اجازه داشتن مرخصی برای کارکنان جهت تعطيﻼت مذهبی

مسٍوليت های کارفرما:

مسـّوليت های کارکنان:



درخواست انطباق دهی را با حسن نيت قبول نمايد مگر اينکه دﻻيلی حقوقی
برای عمل نکردن به آن را داشته باشد.



متوجه باشد که ممکن است کسانی از واژه "منطبق سازی" استفاده نکنند در
حالی که به دنبال خدماتی هستند که نيازهای آنها را در اين رابطه برطرف
نمايد



نظر تخصصی را در جايی که نياز است جويا شود



نقش فعالی را در مورد آزمودن راه حل ها و نظرات به عهده بگيريد



يک بايگانی از درخواست تطبيق دهی و اقدامات انجام ،شده داشته باشد



محرمانه بودن را رعايت کند



درخواست برای گرفتن اطﻼعاتی که منطقا درارتباط با نيازها ،محدوديت هاو
شرايط شخص ميباشد را محدود کند ) برای مثال گزارش های پرشکی(



تقاضا های کمک هزينه های مسکن را به موقع پرداخت کند



هزينه های اطﻼعات و مدارک پزشکی مورد نياز را پرداخت کند



اگر اتطبيق دهی شرايط از حد "شرايط تضمين شده" فراتر رود)طبق تعريف
باﻻ( از قبيل هزينه های سنگين مالی  ،آن را به طور واضح  ،مستقيما به
کارکنان توضيح دهيد و آماده باشيد تا نشان دهيد چرا امکان فراهم آوردن اين
تطبيق دهی وجود ندارد



مسٍوليت درخواست تطبيق دهی با شماست



توضيح دهيد چرا به آن احتياج داريد )ترجيحا به
صورت کتبی(



اطﻼعاتی که مستقيما در ارتباط با نياز ها،
محدوديت ها يا شرايط شما ميباشند  ) ،اين ميتواند
شامل اطﻼعات پزشکی هم باشد  ،اما تنها اطﻼعاتی
که مستقيما مربوط به در خواست شما در مورد
تطبيق دهی باشد( را ارايه نماييد



در گفتگو هايی که مربوط راه حل های تطبيق دهی
ميباشد  ،شرکت نماييد



با هر متخصصی که کمک آنها ﻻزم ميباشد،
همکاری نماييد



تطبيق دهی های مختلف را امتحان کنيد حتی اگر
اين تطبيقات در حد ايده آل نباشد



وقتی تطبيق دهی صورت گرفت  ،دستورالعملهای
توافق شده در مور کار بايد رعايت شود



چنانچه شما کارمندی هستيد که عضويت در اتحاديه
ايی را داريد با نماينده اتحاديه خود تماس
بگيريد.اتحاديه شما معموﻻ در مورد رويه های
کارفرما ،جهت دستيابی به اصﻼحات ،مشاوره های
خوبی دارند.

طرح شکايت در مورد حقوق بشر:
جهت طرح )درخواست ( شکايت در مورد حقوق بشر www.hrto.ca:
تماس رايگان 1-866-598-0322:
تلفن تماس مخصوص افراد امش ﻼت شنوا 1-800-855-0511
هم چن

در مورد ش ا ت خود در ارت اط ا حقوق

میتوان د ا مرکز ش ی ا حقو

حقوق

تماس گ د

https://www.hrlsc.on.ca/en/contact-hrlsc/contact-information
تماس را ان1-866-625-5179:
تلفن تماس مخصوص افراد امش ﻼت شنوا 1-866 612-8627:

آورده شده برای شما توسط:
اتحاديه زنان مسلمان ناحيه کيچينر -واترلو با حمايت مالی از طرف وزارت ميراث فرهنگی کانادا ،از بخش "حقوق" :پروژه حقوق بشر زنان مسلمان و آگاهی رسانی
اطﻼعات تماسcmw.info@cmw-kw.org; 519-576-0540 ext. 3565 :

