شخاص
اإلسكان االعادل لألش
عاقة
ذوي اإلع

أمثلة عن المواءءمات المعقولة:
حتى ولو يكن ھناك
• أن يككون لديكم حيوانا ً لمساعدتكم ى
حيوانات األليفة في السكن.
سة تمنع وجود الح
سياس
جل
تأمين أو رسم بشأن وجود حيوان ألج
• عدم دفع عربون ن
مساع
عدتكم.
• السمااح لمرافق مسؤوول عن عنايتكم لللعيش معكم ال يككون
من اللمستأجرين.
صيص موقف للسييارة لكم بالقرب من وحدتكم السككنية.
• تخص
أمثلة عن التعدييالت المعقولة:
ع
األبواب بمقابض
ب
تغيير مقابض
ر
•
بذراع طويل.
األبواب لتسھيل دخول وخروج الكراس
ب
• توسييع ممرات
سي
حركة.
المتح
ب
• إضاففة معبر منحدر للمرور الكراسي المتحركة عند باب
خل األمامي.
المدخ
تركيب قضبان للتمسك
يب
•
ّك بھا أثناء الوجوود في الحمام.

إنه فعل ضد الققانون ألن يقوم المؤجرون بالتميييز ضدكم إذا كننتم
تعانون من إعاققة أو يعاني أحد من أصدقائكم أوو أفراد أسرتكم
من إعاقة ما.
ي اإلعاقة من التممييز ضدھم؟
كيف يتم حماية األشخاص ذوي
•

يسأل إذا كان مقدم الطلب أو
ال يُسممح للمؤجر أن يس
ت
عاقة أو مرض أو يطلب معلومات
المستأأجر يعاني من إع
ت
عن ممدى ش ّدة اإلعاقة أو المرض أو اللنظر في سجالت
مقدم الطلب الطبية.

ماذا يمكنكم عممله؟
o

o
o
o
o

كافة الوثائق – المالح
ظوا بسجالت ة
احتفظ
حظات،
الت ،الرسائل الھااتفية ،العقود،
طارات ،اإليصاال
اإلخط
سائل... ،إلخ.
الرسا
ً
شكلة إذا كان يمكنككم عمل ذلك.
خذوا صورا عن المش
ألشخاص الذين للھم عالقة باألمر
صلوا على أسماء األ
احص
وأرقاام ھواتفھم.
عنوان وقوعھا،
خذوا أرقام وتاريخ الوواقعة ،ومكان وع
والتككاليف.
خر يعاني من ھذا؟؟
تح ّدثووا مع جيرانكم – ھل ھناك أحد آخ
من ش
شاھد حدوث ذلك؟

شقة المستأجرة ،ييحق للشخص
• وبعد االنتقال إلى الش
الذي يعاني من إعاقةة أن يطلب من االمؤجر عمل
تغييررات معقولة للقواعد أو اإلجراءاات أو الخدمات
ل أكثر استخدام المنزل.
جل تسھيل بشكل
من أج
• يجب أن يسمح المؤج
جر لشخص يعانني من إعاقة أن
يقوم ببتغييرات معقوللة لوحدته السكنيية على نفقته
صة .وإذا كان الممؤجر يتلقى تموويالً فيدرالياً ،فقدد
الخاص
ب على المؤجرر أن يدفع لقاء ھذذه التغييرات.
يتوجّب
ية
سكان المؤلف من وحدات سكنية
• يجب أن يستوفي اإلس
متعدددة لسكن األسر االذي تم بناءه بععد عام 1991
شتراطات الحكوممية بشأن تيسير وصول
باالشت
عاقة إليھا.
خاص ذوي اإلع
األشخ
مجلس اإلسكان العادل في أوريغوون
(FAIR HOU
USING COUN
NCIL OF OR
)REGON
موجود للمساعدتكم!
إن كنتم تظنون أننكم تواجھون تميييزاً ضدكم ،أو ترغبون في الحصوول
ف
على مزيد من الممعلومات عن حقووقكم ،فيمكنكم االتتصال بخط الھاتف
الساخن على الرققم  ،1-8000-424-3247توصيلة رقم  ،2أو قوموا
إللكتروني.www.fhcoo.org :
بزيارة موقعنا اإل

أوريغون
ن
مجلس اإلسكان العادل في
(Fair Hou
using Councill of Oregon: FHCO
F
)
خدم والية أوريغون.
ربحية وغير حكومية تخ
ة
حقوق مدنية غير
ھو منظمة ق

تم تمويل العمل الذي كان أساسا ً لھذه الننشرة بمنحة من وزارة
اإلسكان والتنميية الحضرية األمريكية ) U.S. Department of
 .(Houالموضوع ونتائئج
using and Urban Development
ف
العمل مكرسان للجمھور .يتح ّمل
المؤلف والناشر بأنفسھما وعللى
والتفاسير المحتوية في ھذا النشررة.
ر
عاتقھما مسؤوليية دقة البيانات
ال تعكس مثل ھھذه التفاسير بالضرورة آآراء الحكومة الفيدرالية..

والترجمة متوفرة.
ة
الخدممات مقدمة في صيغ ووأشكال بديلة

