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ناس  ھي جھة عمل موجھة نحو التصرف اإلیجابي وتكافؤ الفرص، وملتزمة بتحقیق االمتیاز من خالل قوة عاملة متنوعة وثقافة شاملة تشجع جمیع ال  إن جامعة والیة میشیغان

ي أو نوع الجنس أو الھویة الجنسانیة  معلى تحقیق كامل إمكاناتھم. إن برامج ومواد اإلرشاد في جامعة والیة میشیغان مفتوحة للجمیع دون اعتبار للعرق أو اللون أو األصل القو
وضع المحاربین القدامى. صدر تعزیزاً    أو الدین أو السن أو الطول أو الوزن أو اإلعاقة أو المعتقدات السیاسیة أو المیل الجنسي أو الحالة االجتماعیة أو الحالة األسریة أو

، بالتعاون مع وزارة الزراعة األمریكیة. كوینتین تایلر، المدیر المؤقت، توسعة جامعة والیة 1914یو  یون   30مایو و  8ألعمال توسعة جامعة والیة میشیغان، بموجب قانون  
. وھذه المعلومات ألغراض تعلیمیة فقط. وال تنطوي اإلشارة إلى المنتجات التجاریة أو األسماء التجاریة على تأیید من جانب جامعة  48824میشیغان، إیست النسینغ، میشیغان،  

 .2021ة میشیغان أو على تحیز ضد من لم یُذكر. تمت المراجعة في مایو والی
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 االستخدام المناسب لبیان مكافحة التمییز من قبل ملحق جامعة والیة میشیغان

 

 م الجمھور بما یلي:إن بیان مكافحة التمییز الصادر عن ملحق جامعة والیة میشیغان (المعروف أیضاً باسم "بیان اإلخطار العام" أو "الدالئل") یھدف إلى إعال
 إن ملحق جامعة والیة میشیغان ھي جھة عمل موجھة نحو التصرف اإلیجابي وتكافؤ الفرص.  •
 ح للجمیع. إن ملحق جامعة والیة میشیغان مفتو  •

كما أن   (مالحظة: ألحیان مقترنة بھ.وتحدد ھذه الوثیقة قواعد االستخدام المناسب لبیان مكافحة التمییز والعدید من البیانات األخرى ذات الصلة التي یجب أن تظھر في بعض ا
وتُناقش قواعد   ات إضافیة وبیانات مكافحة تمییز خاصة بھا.، لدیھا بیانH-4و  EFNEPو SNAP-Edبعض برامج اإلرشاد الخاصة بملحق جامعة والیة میشیغان، مثل 

 یمیة التي یتم إنشاؤھا بواسطة أي من:استخدام تلك البیانات البرنامجیة في موضع آخر). تنطبق القواعد المشمولة ھنا على كل المواد اإلعالمیة والتسویقیة والترویجیة والتعل 
 موظفي ملحق جامعة والیة میشیغان  •
 ورد خارجي یعمل تحت إشراف أي موظف في ملحق جامعة والیة میشیغان.موظف أو م •

نقاط على األقل وفي شكل طباعي مقروء مثل خط "تایمز نیو   8وأي صیغة لبیان مكافحة التمییز وأي بیانات ذات صلة تناقش في ھذه الوثیقة یجب أن تصاغ في شكل 
 رومان" أو "ألایر". یرجى نسخ أي نسخة من البیان مناسبة لالستخدام المقصود من ھذه الوثیقة مباشرة في موادك.

 البیان االفتراضي

 وفیما یلي النص الكامل لبیان مكافحة التمییز لملحق جامعة والیة میشیغان. 

قافة إن جامعة والیة میشیغان ھي جھة عمل موجھة نحو التصرف اإلیجابي وتكافؤ الفرص، وملتزمة بتحقیق االمتیاز من خالل قوة عاملة متنوعة وث
و اللون أو  أشاملة تشجع جمیع الناس على تحقیق كامل إمكاناتھم. إن برامج ومواد اإلرشاد في جامعة والیة میشیغان مفتوحة للجمیع دون اعتبار للعرق 

جنسي أو الحالة  األصل القومي أو نوع الجنس أو الھویة الجنسانیة أو الدین أو السن أو الطول أو الوزن أو اإلعاقة أو المعتقدات السیاسیة أو المیل ال
یونیو    30مایو و  8، بموجب قانون االجتماعیة أو الحالة األسریة أو وضع التجنید السابق في الجیش. صدر تعزیزاً ألعمال توسعة جامعة والیة میشیغان

. وھذه 48824، بالتعاون مع وزارة الزراعة األمریكیة. كوینتین تایلر، المدیر المؤقت لملحق جامعة والیة میشیغان، إیست النسینغ، میشیغان،  1914
لى تأیید من جانب جامعة والیة میشیغان أو على المعلومات ألغراض تعلیمیة فقط. وال تنطوي اإلشارة إلى المنتجات التجاریة أو األسماء التجاریة ع 

 تحیز ضد من لم یُذكر. 

 یجب أن تظھر ھذه النسخة على:
 أي وثیقة تشیر إلى منتج أو خدمات طرف آخر. •
 جمیع الكتیبات والنشرات والمواد الترویجیة والنشرات والتقاریر السنویة وبرامج المؤتمرات والرسائل اإلخباریة.  •
) أو بالكامل في  https://www.canr.msu.edu/disclaimerإما من خالل وصلة تؤدي إلیھا في صفحة إخالء المسؤولیة (مثل صفحة   كل صفحات الویب ــ •

 كل صفحة. 

تالي). ولكن حتى إذا كان المكان ضیقاً، إذا ذكرت منتجات تجاریة أو أسماء وقد تستخدم نسخة مختصرة من البیان عندما یكون الفضاء محدوداً (انظر القسم ال  مالحظة:
 تجاریة، فإن البیان الكامل مطلوب.

  

https://www.canr.msu.edu/outreach/experts/
https://www.canr.msu.edu/disclaimer
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 البیان المختصر 

 إن البیان المختصر ھو التالي: 

الیة میشیغان مفتوحة  إن جامعة والیة میشیغان ھي جھة عمل موجھة نحو التصرف اإلیجابي وتكافؤ الفرص. إن برامج ومواد اإلرشاد في جامعة و
قة أو المعتقدات  للجمیع دون اعتبار للعرق أو اللون أو األصل القومي أو نوع الجنس أو الھویة الجنسانیة أو الدین أو السن أو الطول أو الوزن أو اإلعا

 السیاسیة أو المیل الجنسي أو الحالة االجتماعیة أو الحالة األسریة أو وضع المحاربین القدامى.

 ویمكن استخدام ھذه الصیغة بدال من البیان الكامل: 
 على المواد المطبوعة واإللكترونیة التي لیس لدیھا مساحة كافیة للبیان الكامل. •
أو جامعة والیة  میشیغان  أسفل خطوط التوقیع من رسائل البرید اإللكتروني التي أرسلھا موظفو ملحق جامعة والیة میشیغان من حساباتھم الخاصة بملحق جامعة والیة  •

 میشیغان. 
 یجب أن تتضمن ترویسة الرسالة ما یلي: "جامعة والیة میشیغان، وزارة الزراعة األمریكیة والمقاطعات المتعاونة"). (مالحظة: على ترویسة الرسالة. •

 إعالن االجتماعات ومواد التسجیل وبیان الترتیبات 

 وامتثاال لقانون األمریكیین ذوي اإلعاقة، یجب أن ترد الفقرات التالیة معا في جمیع إعالنات االجتماعات ومواد التسجیل.

قافة إن جامعة والیة میشیغان ھي جھة عمل موجھة نحو التصرف اإلیجابي وتكافؤ الفرص، وملتزمة بتحقیق االمتیاز من خالل قوة عاملة متنوعة وث
یع الناس على تحقیق كامل إمكاناتھم.  إن برامج ومواد اإلرشاد في جامعة والیة میشیغان مفتوحة للجمیع دون اعتبار للعرق أو اللون أو  شاملة تشجع جم

و الحالة  جنسي أاألصل القومي أو نوع الجنس أو الھویة الجنسانیة أو الدین أو السن أو الطول أو الوزن أو اإلعاقة أو المعتقدات السیاسیة أو المیل ال
 االجتماعیة أو الحالة األسریة أو وضع المحاربین القدامى. وللمعوقین الحق في طلب ترتیبات معقولة والحصول علیھا.

 insert>على    <insert telephone number>على    <insert name of office contact>ویمكن طلب ترتیبات للمعوقین عبر االتصال بـ   
date>  .وستُلبى الطلبات الواردة بعد ھذا التاریخ عند اإلمكان. (یرجى السماح بما ال یقل عن أسبوع واحد للبرامج القصیرة وما ال یقل   التخاذ الترتیبات

 عن شھر واحد للبرامج اللیلیة). 

 بیانات وصف موقف ملحق جامعة والیة میشیغان 

 رص العمل. وستكفل الجامعة أن تتضمن جمیع وظائف جامعة والیة میشیغان لغة تكافؤ ف

 ویجب أن ترد الفقرات التالیة مجتمعة في جمیع أوصاف الوظائف الموسعة للوحدات.

قافة إن جامعة والیة میشیغان ھي جھة عمل موجھة نحو التصرف اإلیجابي وتكافؤ الفرص، وملتزمة بتحقیق االمتیاز من خالل قوة عاملة متنوعة وث
اتھم. إن فرص التوظیف في جامعة والیة میشیغان مفتوحة للجمیع دون اعتبار للعرق أو اللون أو األصل  شاملة تشجع جمیع الناس على تحقیق كامل إمكان

و الحالة االجتماعیة القومي أو نوع الجنس أو الھویة الجنسانیة أو الدین أو السن أو الطول أو الوزن أو اإلعاقة أو المعتقدات السیاسیة أو المیل الجنسي أ
أو وضع المحاربین القدامى. والوحدة ملتزمة بتحقیق االمتیاز من خالل التنوع الثقافي. وللمعوقین الحق في طلب ترتیبات معقولة  أو الحالة األسریة  
 والحصول علیھا. 

 وتشجع الجامعة بنشاط طلبات و/أو ترشیحات النساء والملونین والمحاربین القدامى والمعوقین. 

 بیانات إعالن الوظیفة المدفوعة 

 عندما تعتمد أسعار اإلعالن على حجم اإلعالن وتكون التكلفة عقبة كبیرة، یمكن استخدام الخیارات التالیة. 

 (المفّضل):  1الخیار 

قافة إن جامعة والیة میشیغان ھي جھة عمل موجھة نحو التصرف اإلیجابي وتكافؤ الفرص، وملتزمة بتحقیق االمتیاز من خالل قوة عاملة متنوعة وث
 .شجع جمیع الناس على تحقیق كامل إمكاناتھم. وتشجع الجامعة بنشاط طلبات و/أو ترشیحات النساء والملونین والمحاربین القدامى والمعوقینشاملة ت

 (مقبول فقط عندما یكون ثمة تكلفة كفیلة للمساحة):  2الخیار 

 . إن جامعة والیة میشیغان ھي جھة عمل موجھة نحو التصرف اإلیجابي وتكافؤ الفرص

كتروني التالي وللحصول على مزید من المعلومات والتوجیھ، الرجاء االتصال بفریق الموارد البشریة الخاصة بملحق جامعة والیة میشیغان على البرید اإلل
msue.hr@msu.edu .لمناقشة اإلعالن ألغراض التوظیف 
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 ھل ال تزال حائراً؟ اإلجابة في متناول أطراف أصابعك!
 

ان مكافحة التمییز". یتم نشره على صفحة  إذا كنت ال تزال غیر متأكد تماما كیف ومتى تستخدم الصیغ المختلفة لبیان مكافحة التمییز، اقرأ وثیقة "األسئلة األكثر تداوالً في بی
 ". -) في موقع التطویر التنظیمي الخاص بملحق جامعة والیة میشیغان تحت عنوان "بیانات مناھضة التمییزhttps://bit.ly/2Oh4SnMموارد االمتثال (

https://bit.ly/2Oh4SnM
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