
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلتزم جامعة ويندسور بتوفير بيئة عمل وتعلم عادلة 

   وتعمل على تشجيع ودعم اإلنجاز األكاديمي.

 اتصل بنا:
 3400داخلي  519-253-3000

 3690-971-519هاتف نصي: 

 3673-971-519فاكس: 

 ca.roindsw@uahreoبريد إلكتروني: 

  .hreao/ac.rosduwinwwwموقع إلكتروني: 

 

 

 

 

 ما هو التزامنا بالسرية؟ 
 

إن المخاوف التي يتم اإلبالغ عنها لدى 

المكتب يتم التعامل معها بطريقة سرية. وقد 

يكون الكشف الحذر عن المعلومات ضروريًا 

من أجل جمع الحقائق أو تنفيذ و/أو مراقبة 

  شروط الحل.

 

  2102أغسطس/آب تم مراجعته في 

  نحن هنا من أجلكنحن هنا من أجلك

     :حل الشكاوى 

 

  بيئة آمنة لإلفصاح عن المخاوف إذا شعر

الشخص بمعاملته معاملة غير عادلة، أو 

بممارسة التمييز ضده، أو التحرش به 

  )فيما يرتبط بالقانون(

  التحقيق في عملية تقصي الحقائق

وإدارتها فيما يتعلق بالشكاوى بطريقة 

  مالئمة وعادلة وفي الوقت المناسب

  مساعدة األشخاص المشتركين في

عمليات حل المنازعات أو الشكاوى 

للحصول على أشكال المساعدة أو الدعم 

  التي يحتاجونها

  

هناك ثالث عمليات متوفرة في جامعة 

(  University of Windsorويندسور )

  للتعامل مع قضايا حقوق اإلنسان: 

 

 عملية الشكوى غير الرسمية  

 عملية الحل القائمة على الوساطة   

 عملية الشكوى الرسمية  

 

  

  

 

 للفنان  دانييل آر. شو "التأثير"

  (OHREAالتابع لـ  2100)معرض الفنون 

 

mailto:ohrea@uwindsor.ca
http://www.uwindsor.ca/ohrea


 

 

 ما هو تكليفنا؟
  

يُعتبر مكتب حقوق اإلنسان والعدالة وإمكانية 

 ,Office of Human Rightsالوصول )

Equity & Accessibility ،مسئوالً عن التعليم )

واالستفسارات والشكاوى الخاصة بحقوق اإلنسان، 

ومهام التحقيق المرتبطة بحقوق اإلنسان، والعدالة 

وإمكانية الوصول، ورفع التقارير الحكومية، 

ووضع السياسات، وأي مسائل أخرى تتطلب 

    جامعة ويندسور.بالمساءلة في هذه المجاالت 

  

 حقوق اإلنسان

تلتزم الجامعة بتدعيم "قانون أونتاريو لحقوق 

اإلنسان" الذي يمنع التمييز والتحرش على أساس 

ما يلي: العرق، والنسب، والموطن األصلي، 

واللون، واألصل اإلثني، والجنس، والجنسية، 

والعقيدة )الدين(، واإلعاقة، والسن، والحالة 

االجتماعية، والحالة العائلية، والتوجه الجنسي، 

وهوية النوع، والتعبير عن النوع، والحصول على 

إعانة عامة )في اإلقامة فقط(، وسجل الجرائم )في 

   التوظيف فقط(.

 العدالة

تلتزم الجامعة بتحقيق أهداف العدالة التوظيفية 

والتعليمية فيما يتعلق بالمجموعات األربع 

  المحددة فيدراليًا:

 
  النساء 

 األقليات الواضحة  

 الشعوب األصلية  

 المعوقين  

 
باإلضافة إلى ذلك، قامت الجامعة بإضافة 

   أعضاء األقليات الجنسية كمجموعة محددة.

 

 إمكانية الوصول

تلتزم الجامعة بتوفير بيئة تعلم وعمل يمكن 

الوصول إليها لكل األشخاص المعوقين من خالل 

تحديد العوائق والتخلص منها. ويشتمل ذلك على 

احترام الكرامة، واالستقاللية، واإلدماج والفرص 

المتكافئة كما هو موجود في سياسات الجامعة 

وقانون إمكانية الوصول لسكان أونتاريو 

   (.AODA) 2112المعوقين لعام 

 كيف يمكننا مساعدتك؟

 

  :االستشارة والدعم والنصيحة  

 
  بالنسبة لقضايا حقوق اإلنسان، والعدالة

  وإمكانية الوصول

  إحاالت و/أو نصائح لالستفسارات التي تقع

  خارج نطاق تكليفنا

  مكان في حرم الجامعة حيث يشعر كل

  أعضاء مجتمع الجامعة بالترحيب

  

  :الوعي والتثقيف  

 
  تنظيم و/أو المشاركة في األحداث والجلسات

التدريبية التي يتم إعدادها لزيادة الوعي 

  وتثقيف مجتمع الجامعة

  مكتبة مراجع تضم موارد صوتية مرئية

  وموارد مطبوعة

  (OHREAالتابع لـ  2100)معرض الفنون  للفنانة ماريا فورج "التحول"
 


