
Washington State Attorney General’s Office )مكتب املحامي العام لوالية واشنطن(

Wing Luke Civil Rights Unit )وحدة وينغ لوك للحقوق املدنية(
www.atg.wa.gov/wing-luke-civil-rights-division

ل( الفصل 49-94 - الحامية  يوفر Washington Fair Chance Act )قانون الفرصة العادلة يف والية واشنطنRCW(  Revised Code of Washington - )، قانون واشنطن املُعدَّ

 للمتقدمني لشغل الوظائف الذين لديهم سجالً جنائيًّا. 

يحظر القانون عىل أصحاب العمل استبعاد العامل من حساباتهم تلقائيًا أو بشكل قاطع قبل تحديد ما إذا كانوا مؤهلني لشغل الوظيفة أم ال. وقد أصبح القانون ساريًا يف يونيو 2018.

*ال ينطبق قانون Fair Chance Act عىل أصحاب العمل الذين يوظفون شخًصا ميكنه أو يجوز له الوصول بدون رقابة إىل األطفال دون 18 عاًما، أو البالغني الضعفاء، أو األشخاص املستضعفني، وفًقا ملا ينص عليه القانون؛ 

أو وكاالت إنفاذ القانون أو العدالة الجنائية؛ أو املؤسسات املالية، أو كيانات األوراق املالية الوطنية أو املسجلة، أو أصحاب العمل الذين يبحثون عن متطوعني من غري املوظفني؛ أو أصحاب العمل اآلخرين املسموح لهم أو 

املطالبني مبوجب القانون باالستفسار والنظر يف املعلومات املتعلقة بالسجل الجنايئ ملقدم الطلب ألغراض التوظيف.

إعالنات الوظائف

 ال يجوز ألصحاب العمل* اإلعالن عن فرص عمل بطريقة تستبعد األشخاص الذين لديهم سجالت جنائية من التقّدم لشغل تلك الوظائف.

يجب أال تنص إعالنات الوظائف عىل "يُحظر املجرمون" أو "يُحظر ذوو الخلفية اإلجرامية"، أو التي تتضمن رسائل مشابهة.

طلبات التوظيف

ال يجوز أن تتضمن طلبات التوظيف أي سؤال يطلب معلومات حول السجل الجنايئ ملقدم الطلب.

إجراءات التوظيف

ال يجوز ألصحاب العمل يف والية واشنطن القيام بأي مام ييل إال بعد اتخاذ قرار مبديئ بأن مقدم الطلب مؤهل لشغل الوظيفة:

االستفسار شفهيًّا أو كتابيًّا عن السجل الجنايئ ملقدم الطلب؛- 1

الحصول عىل معلومات من خالل فحص الخلفية الجنائية؛- 2

الحصول عىل معلومات بأي طريقة أخرى عن السجل الجنايئ ملقدم الطلب؛- 3

 تطبيق السياسات أو املامرسات التي تستبعد تلقائيًّا أو بشكل قاطع املتقدمني للوظائف ممن لديهم سجل جنايئ، مبا يف ذلك رفض املتقدمني بسبب عدم اإلفصاح عن - 4

السجل الجنايئ.

ميكنك تقديم شكوى بشأن انتهاك محتمل لقانون Fair Chance Act )قانون الفرصة العادلة( لدى Attorney General’s Office )مكتب املحامي العام( عن طريق مراسلتنا عىل الربيد 

اإللكرتوين: fairchancejobs@atg.wa.gov، أو االتصال عىل الرقم: 4877-660 )833( ، أو استخدام النموذج اإللكرتوين الذي يتوفر الرابط الخاص به أسفل صفحة الويب الخاصة بقانون 

 Fair Chance Act عىل www.atg.wa.gov/fair-chance-act. وسيتابع معك أحد املوظفني. 

.Fair Chance Act يجوز ألي شخص، وليس فقط للمتقدمني للوظائف، تقديم شكوى مبوجب قانون

متطلبات القانون

تقديم شكوى

ما هو Fair Chance Act )قانون الفرصة العادلة(؟

تتوفر هذه النرشة املعلوماتية كمصدر للتثقيف العام، وليست بغرض تقديم مشورة قانونية من أي نوع.

 ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة طلب الحصول عىل هذه املواد بتنسيق بديل عن طريق االتصال مبنسق الوصول يف مكتبنا عىل الرقم: 

.www.atg.wa.gov/ago-accessibility-policy 7696-586 (360)  أو من خالل ملء النموذج اإللكرتوين املتوفر عىل

Washington Fair Chance Act
دليل أصحاب العمل واملتقدمني للوظائف


