تيت قة ًي ى ا يد

ةى !

 َٛذعاٗ ٢أ٣ ٝعاٗ ٢أ ذعنة ٖٓ ٚذٔ٤٤
ة ٢لكعٌإ

٤ن ةنئ٢

يرصل يةد ا يد ةلت ى ا يد؟قم
 800/424-3247رٌصب قم 2
لٌُٔأُح ٓعاٗ٤ح .لُ ٓح ٓعاٗ٤ح.
لُٞط ٍٞئثن لُٔثنهح لٌُاذثح (ٝ )TTYلُرندٔح
لُشل٣ٞح ٓرٞةن ٓعاٗا ي.
ع٘عنٓ ١عي ٓواتِح ٗٝع ّٔ لُٔعِٓٞاخ ذلخ لُظِح.
ٝئ٘ لذظاُي ت٘اى ٣نند ٠إٔ ذٌ ٕٞئِ ٠لعرع ل
كئطاء لُٔعِٓٞاخ لُراُ٤ح:
 لُع٘ٞلٕ لُت ١ظَ ة ٚ٤لُرٔ ٤٤لُٔ ئّٞ
 ذا ٣ز لُٞلهعح (أ ٝلُٞلهعاخ)
 لعْ ً َّ ٖٓ ُ ٚػِ ة ٢لُٞلهعح
 لعْ ًَ ةاٛ

ىل رف؟

ة ىٌ
ر س ين اةي يدفة ل

ي ررفل
يدع ببا ب؟ يدش؟ىي ر نفل
ت يديصٌل ى ا يدببت يدذي ر؟ر ه

ّ
إٔ ٓٞهع٘ا لكٌُرن٣ ٢ٗٝع٤ة ئِ ٠أعةِح ةاوعح ًو٤نج ٝ ٚ٣ ُٝلتؾ
ٓٝعِٓٞاخ اػاة٤ح .قم يارة www.FHCO.org

ٓعِس لكعٌإ لُعا ٍ تٞم٣ح إٔٞ ٣ ٝ

ٗعن ًَ ١ع٘ح ٓحاتوح  ٍٞأ حٖ ِٓظنٓ .عِٓٞاخ لُ ل ٍٞة٢
لُٔحاتوح ٓٞد ٞج ئِwww.FHCO.org/contest.htm ٠
ٗو ّ ّ دٞمخ ٓ ٤لٗ٤ح ُٔٞله ئاٗد عاتوا ي ٖٓ لُرٔ . ٤٤رف ّ؟
يةدذىةب ىدا www.FHCO.org/tours.htm

(ٞٛ )Fair Housing Council of Oregon: FHCO
ٓ٘ظٔح وٞم ٓ ٗ٤ح ٤ن ته٤ح ذ ّ ٝم٣ح إٔٞ ٣ ٝ
ٝلُٔ٘طوح لُع٘ٞت٤ح لُ نت٤ح ُٞم٣ح ٝلة٘طٖ.

ى ا يد ار

أٗشؤٗا ٓعنػا ي ٓر٘وني ٣حن ذا ٣ز لُرٔ ٤٤ة ٢لكعٌإ تٞم٣ح أ.ٕٞ ٣ ٝ
www.FHCO.org/anywhere_but_here.htm

تيت ت؟ ًّت راةفو يدٌصٌل ىدا ين اةي يشال
رع ةشا ق قٌيتبت ين اةي يدفة ل يدذي ري ي
ض يدع ببا ب؟ يدش؟ىي في ين اةي.

ًٔا ٗو ّ أ٣ؼا ي طلٞةا ي ٌُاةح ةنلو لُٔعرٔ ى تاكػاةح اُ ٠ل ٓاخ
لملرثا لخ لُتلذ٤ح ُٔو ٓ ٢لكعٌإwww.FHCO.org .

ةدعنة:
ٓه ٞلُرٔ٤ ٤٤ن لُشنئ ٢ة ٢لكعٌإ ئثن أ داء ٝم٣ح
أٝ ٕٞ ٣ ٝلُٔ٘طوح لُع٘ٞت٤ح لُ نت٤ح ُٞم٣ح ٝلة٘طٖ.

رنبغي ي راٌي يدعنعبي ىت يبت ًقعة عفة.
ًفي يديقبق أ تو رعض ً ردة ريٌ ي بب؟ي.

تننذ ةدعنة ىب؟:
ذ  ٣ٝلُرووٝ ٤لكئاٗح ة ٢لكٗلاذ لُٔرعِن ئِٝ ٠دٚ
لُ ظٞص توٞلٗ ٖ٤لكعٌإ لُعا ٍ.

ع٘عط٤ي لُٔعِٓٞاخ ئٖ وٞهي ٝل٤ا لذي تٔٞدة
هاٗ ٕٞلكعٌإ لُعا ٍٝ .ه ٌٗ ٕٞها  ٖ٣ة ٢تعغ
لُهامخ إٔ ٗعن ١للرثا لي ٌُِش ئٖ ٓ  ٟذطث٤ن
لكعٌإ لُعا ٍ لُت ٌٖٔ٣ ١إٔ ٣ع ّ ا ٖٓ ا ئاوي.

أٗظن اُ ٠لُشعا لخ أئنً ٙعنٓاخ ذش٤ن إٔ ٓو ٓ٢
لكعٌإ ٣عنة ٕٞلُواٗ٣ٝ ٕٞهرنٓ.ٚٗٞ
اذل ذعنّػد وٞهي لُٔ ٗ٤ح ُِٔ اُلح ة ٢لعرةعا أٝ
ةنلء عٌٖ ٓاى ة٤عة لمذظاٍ تاُ ؾ لُحالٖ
ُلعٌإ لُعا ٍ ئِ ٠لُنهْ 800/424-3247
ذٞطِ٤ح هْ  2أ ٝا٣ا ج لُٔٞه لكٌُرن ٢ٗٝلُراُ٢
ُ www.FHCO.orgررعنّف ئِ ٠لُٔ . ٣

يد

ف ٌ ةإ ىة

عي اي ين اةي

ًٔا ٌ٘ٔ٣ي لمٗرٔاء ُٔعِس لكعٌإ لُعا ٍ تٞم٣ح
أ )FHCO( ٕٞ ٣ ٝئِٞٓ ٠هع٘ا لكٌُرن٢ٗٝى أ ٝةنلء
لُحِ ى أ ٝد ُٝح ةعاُ٤اخ لاطح ذحائ ئِ ٠ذَٔ٣ٞ
دٗ ٜٞا ٗٝشن عاُح لكعٌإ لُعا ٍ ٝلُٔ٘ظ ُِعٔ. ٤

عأج؟رتأ ً شع؟ري يدببٌإأ ً ق ّ ي يدض بةإ
داقع؟يض يدفقة ي...

www.FHCO.org
 800/424-3247رٌصب

قم 2
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ًٔا ٌ٘ٔ٣ي
لمذظاٍ أ٣ؼا ي
ُٔعن لمعرلحا
 ٍٞأ ّ
 ١أٓ ٞه
ذٌ٣ ُ ٕٞي ٍٞ
لكعٌإ لُعا ٍ!

ًفي ا يديةدعبتأ ي رنبغي ي رف؟قل يدع ببا ب؟
يدش؟ىي في ين اةي بب ل في يدعنعبي ىت يبت.

در بق

تق م ف ٌ ةإ ىضةفب ىب؟ يد ٌيقق ينداع؟ًتب يدعةدب :
www.FHCO.org/hs_consumer_info.htmى تاكػاةح
اُ ٠ؽنم عِٜح ُنٗ نلؽ ٓٞد ٞج ئِ ٠لُٔٞه لكٌُرن٢ٗٝ
لُراُ.www.FHCO.org/get_involved :٢

 ٌٖٔ٣إٔ ذرٞةن ٛت ٙلُ٘شنج تظ٤ش ت ِ٣ح ُقة اص ذ ١ٝلكئاهح
أُِ ٝت٣ ٖ٣رطِث ٕٞلُرندٔح.
٣ند ٠لمعرلحا ئٜ٘ا اذل ً٘د تهادح ُٜا.
لُرندٔاخ ُٔٞل ألنٓ ٟرٞةنج ئِٞٓ ٠هع٘ا لكٌُرن٢ٗٝ
www.FHCO.org/translations.htm

رعٌجً ى بو يي ع ةل...
َ تْ
ّ

… توٞلٗ ٖ٤لكعٌإ لُعا ٍ لُحا ٣ح ئِ ٠لُٔحرٟٞ
لُل ٤لُٝ ٢لُٞم٣ح ٝلُٔهِ٢
رعٌجً ة ة ى ا ل ًيا يي ع ةل
ّ
يقٌيتبت ين اةي يدفة ل!
ْ ً ٕٞلُواؤح أ ٗا٤ ٙن ةآِح امّ اٜٗا ذّ ٞ
ػ
لُ٘وطح لاعاع٤حى  ٢ٛٝاٗ٘٣ ٚث  ٢أعاعا ي ئًَِ ٠
ٝل إٔ ٣عنف ئٖ هٞلٗ ٖ٤لكعٌإ لُعا ٍ
ٝلمٓرواٍ تٜا.

ة ىي اقٌس ين اةي يدفة ل
يدعي ر عق يية
ذٔ٘ هٞلٗ ٖ٤لكعٌإ لُعا ٍ لُرٔ٤٤
ٓعامخ لكعٌإ.

٤ن لُشنئ ٢ة٢

 ٌٕٞ٣لُرٔ٤ ٤٤ن ةنئ ٢ة ٢أٝ ١ػ عٌ٘ ٢اذل
ًإ ٓنذٌ لي ئِ" ٠ةةح ٓهّٔ٤ح" أ٣ ٝؤ ن عِثا ي ئِٜ٤ا.
ٛٝتل ٣ع٘٢ى ئ٘ ٓا ٣نةغ أ ؽِثي ُِحٌٖ أٝ
٣عآِي تطن٣وح ٓ رِلح أ٣ ٝؼا٣وي تحثة أ
لاعثاب لُٔ دح أ ٗاٙى ةٜتل ةعَ ٤ن ةنئ.٢
ذ ؼ هٞلٗ ٖ٤لكعٌإ لُعا ٍ ُِر ٤٤ن٣ .عة ا٣ا ج
لُٔٞه لكٌُرنُ www.FHCO.org ٢ٗٝلؽنس
ئِ ٠رلن لُٔحرع لخ.

بف ر انني ي رببّت يدع ببا في
ين اةي

ةى ى ا اةفي يدع ببا
ب؟ يدش؟ىي في ين اةي

 ٌٕٞ٣لُرٔ٤ ٤٤ن ةنئ ٢ئ٘ ٓا ٣نذٌ ئِ ٠ةةح
ٓهّٔ٤ح ٣ٝرعِن تاكعٌإٝ .ه  ٌٕٞ٣لُرٔ ٤٤تاو٘ا ي
تٞػٞح أ ٝلل٤اي د ليم ٓٝرعٔ لي أ٤ ٝن ٓرعٔ ٝ .ة٢
ًن لُهاُرٖ٤ى اٗ ٚئَٔ ٤ن ةنئ ٓ ٢اُ ُِواٗ.ٕٞ

ذعنّف ئِ ٠لُٔ  ٣ئٖ وٞهي ٓٝحؤ٤ُٝاذي
تٔٞدة هٞلٗ ٖ٤لكعٌإ لُعا ٍ لُحا ٣ح ئِ٠
لُٔحر ٟٞلُل ٤لُٝ ٢لُٞم٣ح ٝلُٔهِ!٢

 ٓٝذُيى م  ٌٕٞ٣لُرٔ ٤٤لؤا ي ئٔني ٤ن ةنئ.٢
ئِ ٠عث َ٤لُٔواٍى م  ٌٕٞ٣لُر ل ٖ٤أ ٝلُهٞ٤لٗاخ
لاُ٤لح ٖٓ لُلةاخ لُٔهّٔ٤حى ُٜتل م ذٌ ٕٞهٞلٖٗ٤
"ٓٔ٘ٞس اٞ٣لء لُهٞ٤لٗاخ لاُ٤لح" أٞ٘ٔٓ" ٝس لُر ل"ٖ٤
ٖٓ لُوٞلٗ٤ ٖ٤ن لُشنئ٤ح.














زيب :

اعّا:


ً َّ لُٔٞيل ٖ٤أ ٝلُٔوا ٖ٤ُٝلُعآِٓ ٟ ُ ٖ٤و ّ ٓ ٢لكعٌإ
ٓحر ٢ٌِٜلكعٌإ! ٣عة ئِ٤ي ٝئِ ٠د٤نلٗي لمٓرواٍ
توٞلٗ ٖ٤لكعٌإ لُعا ٍ أ٣ؼا ي .م ُ ٌٖٔ٣ع٤نلٗي ئِ ٠عثَ٤
لُٔواٍ ٓؼا٣وري أ ٝا ئاتي تحثة أطِي لُعنه ٢أٝ
ٓعرو لذي لُ ٤٘٣حى ٓٝا ةات ٚذُي.

ًيأل ؟ ت ىذيأ ر انل يد
ًٖ أ

ةى .

لُٔ رثنُ ٖ٣وٞلٗ ٖ٤لكعٌإ لُعا ٍٗ .هٖ
تهادح اُ ٠أة اص ٓوِي!

ت ييلعبة ٣ :رظاٛن لُٔ رثن ٕٝأٗٓ ْٜحرٌِٕٜٞ
يدي
ُلعٌإ – ٓوَ "لُٔرحّٞم لُ ل ٖٓ – "٢أدَ ذعٔ٤
لك ثاذاخ ٝ .اُثا ي ٓا ذٌٛ ٕٞت ٢ٛ ٙلُطن٣وح لُ ٤ ٞج ك ثاخ ٓا
اذل ًإ ٓو ّ لكعٌإ  ٣اُ هٞلٗ ٖ٤لكعٌإ لُعا ٍ.

رعٌجً ى بيم ج بفة
فب ة ر ي قةب ي " ق ّ ي ين اةي" يدذرت
ّ
يدعقبّ يقٌيتبت ين اةي يدفة ل:
لُٔؤدنٝ ٖ٣لُٔ لء لُٔحؤ ٖ٤ُٝئٖ ا ل ج لُٔٔرٌِاخ
لُعوا ٣ح
لُٔاٌُٝ ٖ٤لُٔ لء لُٔحؤ ٖ٤ُٝئٖ ٓهلظاخ لُٔٔرٌِاخ
لُعوا ٣ح
تاوع ٢لُٔٔرٌِاخ لُعوا ٣ح
ًٝنء لُٔث٤عاخ ٌٓٝاذة لُحٔحنج لُعوا ٣ح
( Multiple Listing Servicesل ٓاخ لك ل
لُٔرع )
لُعٔع٤اخ لُرعا ٣ح ُوطاس لكعٌإ
أطهاب ٓشا  ٣لُث٘اء ٝلُرط٣ٞن لُعوا ١
دٔع٤اخ أطهاب لُشون ة ٢لُٔثاٗ ٢لُحٌ٘٤ح ٓٝاٌُ٢
لُثٞ٤خ
لُواؤ ٖ٤تاكهنلع ٝلُرؤ ٖ٤لُعوا ١
ةنًاخ ذؤٓ ٖ٤لُثٞ٤خ
لُٔعرٔعاخ لُحٌ٘٤ح لُٔ ظظح ُِٔحٖ٘٤
ٓ٘شآخ لُنئا٣ح لُٔ  ٣ج
لملرظاطاخ لُهٌ٤ٓٞح

رف ّ؟ ى ا يد ار يةدذىةب ىدا يد ٌقق
ينداع؟ًتي يدعةديwww.FHCO.org :

يدنئةإ يد ي بّ ي ٌجً يدقٌيتبت يدنب يدب :
لُعنمى لُِٕٞى لُٔ٘شؤ لُٞؽ٘٢
لُ ٣اٗح
لُ٘ٞس (لُع٘س) ٝلُرهنّش لُع٘ح٢
لُٞػ لُعاوِ( ٢لاؽلاٍ  ٕٝعٖ لُ )18
لكئاهح (لُث ٗ٤ح أ ٝلُعوِ٤ح)
ة رقٌم ًير ً رغٌي يي ةر يدعةدي:
لُهاُح لُ ٝد٤ح
ٓظا لُ لَ لُشنئ٤ح
لُرٞدّ ٚلُع٘ح / ٢لُطن٣وح لُر٘٣ ٢ظن تٜا لُش ض اُ٣ٞٛ ٠رٚ
لُع٘ح٤ح
لُ٘اد ٖٓ ٖ٤لُع٘ لُعاوِ٢
ة رقٌم ًير ًيشنضت يي ةر يدعةدي:
لُهاُح لُ ٝد٤ح
لُرٞدّ ٚلُع٘ح / ٢لُطن٣وح لُر٘٣ ٢ظن تٜا لُش ض اُ٣ٞٛ ٠رٚ
لُع٘ح٤ح
ٝػ لُ ٓح لُعحٌن( ١لُع٘ ٞلُو لٓ ٠لُت ٖ٣ذ ّْ ذحن٣هْٜ
تشنف)
لُ٘اد ٖٓ ٖ٤لُع٘ لُعاوِ٢
ييلعصةصةإ يد ي ب :
ٝ www.FHCO.org/pdfs/matrix_ore.pdf
www.FHCO.org/pdfs/matrix_wash.pdf.

ق ب ىت يدع ببا ب؟
دب ت يديةيإ يدعةدب ىي ر؟
يدش؟ىي ش؟أ ي راٌي عن ي ى ا يدنئ يد ي ب :
إٔ ٣ننةغ ؽِثي ُث٤د ٓا.
إٔ ٣نواٍ ُي إٔ ت٤را ي ٓا ٤ن ٓرٞةن ئ٘ ٓا  ٌٕٞ٣لُٞله

٤ن ذُي.

إٔ ٣ر ّْ ذٞدٜ٤ي اُ ٠ت٤د ٓا ة٘ٓ ٢طوح ٓع٘٤ح أ ٝتوحْ ٓعٖٓ ٖ٤
لُٔعٔ لُحٌ٘ ٢أ ٝةٓ ٢ّ ٢ا.
إٔ ٣نطِة ٓ٘ي أدنلي أًون ٓٔا
٣نطِة ٖٓ لُ ٤ن أ٣ ٝنعنع
ئِ٤ي ةنٝؽ ٓٞلذ٤ح تو أهَ
ٓٔا ٓ ٞٛعنٝع ئِ ٠لُ ٤ن.
لُرعنّع ُِٔؼا٣واخ أٝ
لك ئاب ة ٢ت٤ري تحثة ٝػ
لُلةح لُٔهّٔ٤ح.
إٔ ٣ننةغ ؽِة ٓعوُ ٍٞعَٔ
ذح٤ٜنخ ُٜا ئنهح ٓثاةنج
تاكئاهح.

ٝل ٖٓ ًَ ئشنج أة اص
ٖٓ عٌإ أ٣ ٕٞ ٣ ٝشعن أٗٚ
ذعنّع ُرٔ٤ ٤٤ن ةنئ٢
ة ٢لكعٌإ.
م ذ س لُرٔ ٤٤ة ٢لكعٌإ
٣ح تي .ه  ٝلة ئٖ
وٞهي.

تيت قة ًي ى ا
يد ةى !

ىل رعقةضا يد عب؟ًي جٌ ي ٗعْ .ع٤عرٔ لُٔثِش ئِٞٗ ٠س
لملرثا لُت٣ ١نطِة ادنلءًٔ .ٙا ٗعّٞع ئِ٤ي أ٣ح ٓحاةاخ
ٌٓٝأُاخ ٛاذل٤ح لا د٤ح ٓطِٞتح ُر٘ل٤ت لُٜٔٔح .عٞف ٣عرٔ
ئ ٓنلخ لملرثا ئِ ٟ ٓ ٠ذٞلةنى ٞٗٝس لُشٌا ٟٝلُر٢
ٗرِواٛا.
ىل أر قّا ر ربة
ييذي يدشأي ٗعْ.
٣عة إٔ ٢ٜ٘٣
لُٔ رثن ٕٝذ ٣ثا ي
ٓعاٗ٤ا ي.
رف ّ؟ ى ا يد ار
يةدذىةب ىدا يد ٌقق
ينداع؟ًتي يدعةدي:
www.FHCO.org/pdfs/TesterBrochure.pdf
ذ ّْ لُ ئْ لُٔاُُٜ ٢تُ٘ ٙشنج ٖٓ هثَ HUD Community Development Block
٘ٓ( Grantهح ٓاُ٤ح ادٔاُ٤ح ُِر٘ٔ٤ح لُٔعرٔع٤ح ٖٓ ٝال ج لكعٌإ ٝلُر٘ٔ٤ح لُهؼن٣ح) ٖٓ
( Oregon Business Development Departmentا ل ج ذ٘ٔ٤ح لائٔاٍ تٞم٣ح
أٓ( FHCO ٝ )ٕٞ ٣ ٝعِس لكعٌإ لُعا ٍ تٞم٣ح أ)ٕٞ ٣ ٝ

دٔ ٤لُهوٞم ٓهلٞيح ُ FHCOى ©2010

