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 إشعار الموظفین بحق الحصول على محامي مجتمعي وبحقوق ضحایا الجرائم

 
 Protecting Hotel Employees from Harassing or Violent Conduct 14.26إن األمر اإلداري رقم 

Ordinance )حمایة موظفي الفنادق من سلوك المضایقة أو العنف(  ، منSeattle Municipal Code )SMC  قانون بلدیة ،
، یوِجب على جھات العمل الفندقیة والشركات التكمیلیة للفنادق تقدیم ھذا اإلشعار إلى الموظفین الذین وقعوا ضحیة سلوك عنیف )سیاتل

 . أو مضایقة مزعومة من نزالء الفندق
 

 : الفندق، یحق لك الحصول على ما یليضحیة سلوك عنیف أو مضایقة مزعومة من أحد نزالء  إذا كنت 
 

.  یتمثل دور المحامي المجتمعي في تقدیم خدمات مجانیة وسریة في أي وقت من الیوم على مدار األسبوع: محاٍم مجتمعي )1
وشرح الخیارات   SMC 14.26شرح حقوقك بموجب األمر ) أ:  سیقوم المحامي المجتمعي بتوفیر خدمات الدعم التالیة

مساعدتك في  ) تقدیم خدمات اإلحالة إلى الجھات التي تلبي احتیاجاتك الفردیة؛ وج) المتاحة لك التخاذ اإلجراءات؛ وب
إن استفادتك من ھذه  .  اإلبالغ عن حادث السلوك العنیف أو المضایقة التي صدرت عن نزیل الفندق، إذا اخترت القیام بذلك

بالغ عن حادث سوء السلوك الذي قام بھ أحد النزالء؛ بل یمكنك االستفادة منھا فقط لتقییم  الخدمات غیر مشروطة باإل
 . الخیارات المتاحة لك

 
، مركز King County Sexual Assault Resource Center  )KCSARCتعاقدت مدینة سیاتل مع 

ایا، لتوفیر ھذه الموارد، كما  وھو مؤسسة مجتمعیة للدفاع عن الضح ) موارد االعتداء الجنسي في مقاطعة كینج
:  لتلقِّي خدمات سریة باالتصال على  KCSARCیمكنك التواصل مع . ساعة 24لدیھا خط ساخن یعمل على مدار  

1-888-99-VOICE (1-888-998-6423) .  للتعرف أكثر علىKCSARC  تفضل بزیارة الموقع ،
 . tps://www.kcsarc.orght/:  اإللكتروني

 
 Revised Code ofبموجب  : RCW 7.69.030حق توفیر محاٍم لضحایا الجرائم والحقوق األخرى بموجب قانون  )2

Washington )RCWیحصل ضحایا الجرائم على عدة حقوق تنطبق على  7.69.030رقم  ) ، قانون واشنطن المنقح ،
إذا كنت ضحیة لجرائم عنف أو جرائم جنسیة، یحق لك الحصول على محاٍم  .  األحداثإجراءات المحاكم الجنائیة أو محاكم  

.  یتمثل دور محامي ضحایا الجرائم في تقدیم الدعم المعنوي لك . مقابالت االدعاء أو الدفاعلضحایا الجرائم أثناء حضور 
دون تأخیر غیر معقول، كما یحق لك  الحصول على مساعدة طبیة فوریة ، یحق لك أیًضا  RCW 7.69.030بموجب قانون 

أن تطلب من شخص ما التدخل لدى جھة العمل، إذا لزم األمر، لتقلیل الخسارة التي تلحق بأجرك بسبب المثول أمام المحكمة 
للحصول على مزید من المعلومات عن الحقوق الممنوحة   RCW 7.69.030یمكنك االطالع على . إلى الحد األدنى

 . ضوا لجرائملألشخاص الذین تعر 
 

  Victim Support Services:  للحصول على معلومات عن خدمات الدفاع عن ضحایا الجرائم، یمكنك التواصل مع
 . 1- 888-998-6423على الرقم  KCSARCأو مركز  1- 888-288-9221على الرقم ) خدمات دعم الضحایا(

 
3( King County Special Assault Protocol ) یوفر ھذا    :).االعتداء الخاص بمقاطعة كینجبروتوكول

تم  . البروتوكول المبادئ التوجیھیة للتحقیقات والخدمات التعاونیة في القضایا التي تنطوي على جرائم معینة في مقاطعة كینج
، ویھدف إلى تحسین نزاھة التحقیقات،  RCW 26.44.185و RCW 26.44.180وضع البروتوكول بموجب القانونَین 

 . ة مصالح الضحایا والمشتبھ فیھم والمجتمعات، وضمان توفیر الخدمات المناسبة للضحایا وأسرھم وحمای
 

،  Office of Labor Standards  )OLSالتواصل مع  یمكن لجھات العمل والموظفین الذین لدیھم أسئلة عن ھذا النموذج 
اإللكتروني    OLSأو زیارة موقع  206-256-5297على الرقم ) مكتب معاییر العمل

http://www.seattle.gov/laborstandards . 

https://www.kcsarc.org/
http://www.seattle.gov/laborstandards

