Bạn có biết không về các hoàn cảnh
này hoặc hoàn cảnh tương tự, ở chỗ
làm việc, ở nơi công cộng hoặc trong
đời sống riêng tư? *

“

Nhân viên có thái độ khinh miệt tôi.

Bạn hãy cho chúng tôi biết về kinh
nghiệm (hàng ngày)! Tham gia cuộc
trưng cầu dân ý trực tuyến về chủ đề!
Ở đây bạn có thể đi thẳng đến trưng
cầu dân ý trực tuyến!
www.diskriminierung-sachsen.de

Có người đối xử với tôi như thể họ
nghĩ rằng tôi kém thông minh hoặc
kém năng lực.
Tôi bị nhìn chằm chằm.
Họ đặt những câu hỏi rất khiếm
nhã về bản thân và đời sống riêng
tư của tôi.
Tôi không thể tham gia các sự kiện
văn hóa hoặc hoạt động giải trí vì
các nhu cầu của tôi không được
quan tâm.
Tôi đã từng bị quấy rối tình dục.

"

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trưng cầu
dân ý trực tuyến, vui lòng liên hệ chúng tôi
(diskriminierung-sachsen@dezim-institut.de
hoặc điện thoại 030 200 7542 51).
* Bạn đã từng bị kỳ thị hoặc trải qua những tình
huống tương tự và muốn tâm sự việc này với
ai đó? Hãy liên hệ tại đây: Tư vấn chống kỳ thị
Sachsen: điện thoại 0341/ 306 907 77 (giờ điện
thoại: thứ 2 – thứ 6, 9 – 13 giờ & 14 – 16 giờ) hoặc
beratung@adb-sachsen.de.

Chúng tôi là ai
Chúng tôi, Trung Tâm Nghiên Cứu Di
Cư và Hội Nhập Đức (viện DeZIM), là
một viện nghiên cứu độc lập và khảo
sát về kinh nghiệm phân biệt đối xử ở
Sachsen. Chúng tôi xử lý các thông tin
của bạn một cách bí mật và ẩn danh.
Không ai có thể truy ngược về bạn và
các câu trả lời của bạn. Cuộc trưng
cầu dân ý trực tuyến mất khoảng 25
phút. Chúng tôi rất vui nếu bạn tham
gia vào cuộc trưng cầu dân ý này!
Mục đích của trưng cầu dân ý
Mục đích của chúng tôi là ghi lại mức
độ, phạm vi và hậu quả của những
kinh nghiệm về phân biệt đối xử hàng
ngày ở Sachsen. Những hiểu biết thu
thập từ cuộc trưng cầu dân ý này là
có mục đích bảo vệ tốt hơn người dân
ở Sachsen khỏi bị phân biệt đối xử.
Ngoài ra chúng tôi cũng muốn tăng
cường cơ cấu tư vấn cho những người
bị kỳ thị. Để làm điều này, chúng tôi
muốn xác định xem họ cần những
giúp đỡ cụ thể nào.

BẠN ĐÃ TỪNG BỊ
KỲ THỊ CHƯA?!
Trưng cầu dân ý trực tuyến
về kinh nghiệm kỳ thị ở

Cùng nhau tạo thêm điều kiện tham gia,
bình đẳng cơ hội và môi trường chung sống
bao bọc và tôn trọng lẫn nhau ở Sachsen!
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