ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣ ﺎﻧﺎ ﻟﻠ ﺮاﻫ ﺔ

ﺗﺤ

اﻹﺳ ﺎن

ﻗﻮاﻧ اﻹﺳ ﺎن اﻟﻌﺎدل اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟ ﺮاﻫ ﺔ واﻟﻤﻀﺎ ﻘﺔ
ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮ

اﻹﺳ ﺎن

ﺴﺘﻬﺪف اﻷﺷﺨﺎص ﻧﻈﺮا ﻷﺻﻠﻬﻢ اﻟﻘﻮ أو ﻹﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑ ﻋﺎﻗﺔ .ﺤﺪث ﻣﺎ ﻳ ﺪ

ﻟﻘﺪ ﺎن ﻫﻨﺎﻟﻚ ز ﺎدة أﻋﻤﺎل اﻟ ﺮاﻫ ﺔ واﻟﻤﻀﺎ ﻘﺔ اﻟ
ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﻫﺬە اﻷﺣﺪاث ﺣ ﺚ ﻌ ﺶ اﻷﺷﺨﺎص.
ُ ﻌﺘ ﻣﻨﺎﻓ ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻷﺻﺤﺎب اﻷﻣﻼك أو ﻷي ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﻢ أن ﻀﺎ ﻘﻮا أو ﺨﻮﻓﻮا ﻣﺴﺘﺄﺟ ــﻬﻢ .ﻤﺎ ُ ﻌﺘ ﻣﻨﺎﻓ ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أن ﻀﺎﻳﻖ أو
ﺨﻮف اﻟﺠ ان ﺟ اﻧﻬﻢ.

ﻟﺪ ﻢ اﻟﺤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮ أن ﺸﻌﺮوا ﺄﻣﺎن ﺑ ﺘ ﻢ .ﺗﺤﻤﻴﻨﺎ ﺟﻤ ﻌﺎ اﻟﻘﻮاﻧ اﻟﻔ ﺪراﻟ ﺔ وﻗﻮاﻧ اﻟﻮﻻ ﺔ ﻟﻺﺳ ﺎن اﻟﻌﺎدل ،ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
وﺿﻊ اﻟﻬﺠﺮة ،أو اﻟﻘﺪرات أو اﻟﺠ ﺲ .ﺳ ﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻫﺬا اﻟﻤ ﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗ ﻢ وﻣﺎ ﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ إذا ﻛﻨﺘﻢ ﺿﺤ ﺔ ﻟﻠ ﺮاﻫ ﺔ واﻟﻤﻀﺎ ﻘﺔ
ﺣ ﺚ ﺗﻌ ﺸﻮن.

إذا ﻗﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪ ﻢ أو ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ آﺧﺮ ﺎﻟﻘ ﺎم ﺄي ﻣﻦ ﻫﺬە اﻷﻋﻤﺎل اﻟ ﻐ ﻀﺔ ،ﻗﺪ ﺸ ﻞ ذﻟﻚ اﺧ اق ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳ ﺎن
اﻟﻌﺎدل:


 ﻳﺘﻔﻮە ﺄﺳﻤﺎء ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋ إﻋﺎﻗﺘ ﻢ ،واﻟ ﻠﺪ اﻟﺬي ﺗ ﺘﻤﻮن إﻟ ﻪ؛



 ﻳﺘﺤﺮش ﻢ ﺟ ﺴ ﺎ؛





ﻘﻮل أﻧ ﻢ ﻻ ﺗ ﺘﻤﻮن إ ﺷﻘﺘ ﻢ ،و ﻧ ﻢ ﺠﺐ ﻋﻠ ﻢ أن ﺗﻌ ﺸﻮا





ﺴﺪوا اﻟﻄ ﻖ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟ ﻪ ﻟ ﺮﺳ ﻢ اﻟﻤﺘﺤﺮك؛



 ﻃ ح أﺳﺌﻠﺔ ﻏ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻬﺎ أو ﻘﻮم ﺎﻓ اﺿﺎت ﻋﻦ إﻋﺎﻗﺘ ﻢ؛



 ﻳﺮﺳﻢ رﺳﻮﻣﺎ ﺟﺪار ﺔ )ﺟﺮاﻓﻴ ( ﻋ ﺑ ﺘ ﻢ أوﺳ ﺎرﺗ ﻢ؛



 ﻳ ك رﺳﺎﺋﻞ ﺗﻬﺪ ﺪ ﻋ



 ﻳﻬﺪد ﻢ ﻋ ﺷ ﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎ .

ﻣﺆﺳﺴﺔ؛

ﺎب ﺑ ﺘ ﻢ أو ﺗﺤﺘﻪ؛

اﻹﺳ ﺎن ،اﺗﺼﻠﻮا ﻫﺎﺗﻔ ﺎ ﻤﺠﻠﺲ
إذا ﺗﻌﺘﻘﺪون أﻧ ﻢ ﻛﻨﺘﻢ ﺿﺤ ﺔ ﻟﻠ ﺮاﻫ ﺔ واﻟﻤﻀﺎ ﻘﺔ ﻣﺠﺎل اﻹﺳ ﺎن أو إذا ﻛﻨﺘﻢ ﺿﺤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴ
اﻹﺳ ﺎن اﻟﻌﺎدل وﻻ ﺔ أور ﻐﻮن ) (Fair Housing Council of Oregonﻋ اﻟﺮﻗﻢ  503-223-8197اﻟ ﺪاﻟﺔ رﻗﻢ  2أو أرﺳﻠﻮا رﺳﺎﻟﺔ
إﻟ وﻧ ﺔ إﻟﻴﻨﺎ ﻋ اﻟﻌﻨﻮان  -- informa on@ co.orgﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗ ﻢ

ﻣﻧﺎﻓﻳﺔ
ﻘﺔﺍﻹﺳﻛﺎﻥ
واﻟﻤﻀﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﻳﻘﺔ
ﺇﻥ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ.ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
اﻹﺳ
ﺎن ﻣﻨﺎﻓ
ﺍﻟﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ﺔ
إن اﻟ ﺮاﻫ
ﻛﻣﺎ ﻳُ ُﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺿﺩﻛﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻣﻧﺎﻓﻳًﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ:ﻣﻨﺎﻓ ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن:
ﻌﺘ ً اﻟﺘﻤﻴ
ﻤﺎ
لمعتقدكمﻗالدي  ؛ﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻠﻚ
عاقتكم أوﻢ ًنظراﻣﻦ
ﺿﺪ
نظرا للب د ال !  أتيتم منها ،أو 
الرفض   تأج  كم
·  
ﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﻢ اﻟﺪﻳ ؛
التكلمﻢ أو
ﻹﻋﺎﻗﺘ
قدرة أﺗ
تكم أوﻼد اﻟ
ﻧﻈﺮا ﻟﻠ
ﺗﺄﺟ ﻢ
ﻧﻈﺮانجل  ية؛
ا
ﻣﻨﻬﺎ،تكمأوع 
ﺘﻢراد أ 
بعض أف
لعدم قدر
نظرا
باللغة 
الرفض  تأج 
اﻟﺮﻓﺾكم ً
!
نظراﺮ 
ﻗﺪرة منها أو
أو أتيتم
نظرا
أمن أع 
إيداع
إيجارا أك  4
يطلبوا منكم
عاقتكم؛ﻢ ﻋ اﻟﺘ ﻠﻢ ﺎﻟﻠﻐﺔ
اد أ ﺗ
ﻗﺪرﺗ
ﻧﻈﺮا
ﺗﺄﺟ أو ﻢ
· 
اﻟﺮﻓﺾ ً
ﻌﺾ أﻓ ً
ﻟﻌﺪم ً
للب دﻢ ال 
· القياماﻹﻧﺠﻠ
ﺔ؛فقط مقابل خدمات جنسية؛
بتصليحات

شقتكم؛ﺘﻢ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻧﻈﺮا ﻹﻋﺎﻗﺘ ﻢ؛
خارجاﻟ أﺗ
تكونوا ﻼد
ﻧﻈﺮا ﻟﻠ
ﺠﺎرا أأن أو
أنكمﻣﻨ ﻢ
ﻄﻠﺒﻮا
· 
أﻋ عندما
أﻣﻦفقط
ﺪاع  ية
انجل
يجب إعليكم
القول لكم
تتكلمواإ 
نفس الب د ،أو يتكلمون بنفس اللغة أو أن يكونوا من نفس ديانتكم؛
ﻞ آخرين
أشخاص
بالقرب من
ﺑﺘﺼﻠشقة
ﺎماختيار
اﻟﻘع 
إجباركم
ينتمونﺟ إ ﺴ ﺔ؛
ﺧﺪﻣﺎت
ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎ
ﺤﺎت
· 
الرفض  
للخدمة؛أن ﺗﺘ ﻠﻤﻮا اﻹﻧﺠﻠ ﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﺧﺎرج ﺷﻘﺘ ﻢ؛
بحيوانﻋﻠ ﻢ
احتفاظ ﺠﺐ
السماحﻢ أﻧ ﻢ
اﻟﻘﻮل ﻟ
· 
· تطبيق قواعد عليكم أو ع  أ تكم ،لكن عدم تطبيق نفس القواعد ع  أي شخص آخر.

  إﺟ ﺎرﻢ ﻋ اﺧﺘ ﺎر ﺷﻘﺔ ﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أﺷﺨﺎص آﺧ ﻦ ﻳ ﺘﻤﻮن إ ﻧﻔﺲ اﻟ ﻼد ،أو
ﻳﺘ ﻠﻤﻮن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔ أو أن ﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﻧﻔﺲ د ﺎﻧﺘ ﻢ؛

نستطيع أن نساعد  ش !  الطرق .يمكننا أن ندافع عنكم مع صاحب الملك لديكم .يمكننا أن نوضح لصاحب الملك لديكم بأنهم ملزم  قانونيا بحمايتكم من المستأجرين X
اخرين

ً
  اﻟﺮﻓﺾ  اﻟﺴﻤﺎح اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺤﻴﻮان ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ؛
الذين يضايقونكم .يمكننا أن نساعدكم   رفع شكوى قانونية أو أن نصلكم بمحام .كما يمكننا أن نحيلكم إ  منظمات أخرى ال !  تستطيع أن تساعدكم.
اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ.
  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠ ﻢ أو ﻋ أ ﺗ ﻢ ،ﻟ  ﻦ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻔﺲ
لحماية X
اخرين من المرور بنفس التجارب   المستقبل.
اسكان مهم--ليس فقط aجل س متكم وعافيتكم ،ولكن
اب غ عن أعمال الكراهية والمضايقة وكل أنواع التمي    
إن 

اﻹﺳ ﺎن ،اﺗﺼﻠﻮا ﻫﺎﺗﻔ ﺎ
إذا ﺗﻌﺘﻘﺪون أﻧ ﻢ ﻛﻨﺘﻢ ﺿﺤ ﺔ ﻟﻠ ﺮاﻫ ﺔ واﻟﻤﻀﺎ ﻘﺔ ﻣﺠﺎل اﻹﺳ ﺎن أو إذا ﻛﻨﺘﻢ ﺿﺤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴ
ﻤﺠﻠﺲ اﻹﺳ ﺎن اﻟﻌﺎدل وﻻ ﺔ أور ﻐﻮن ) (Fair Housing Council of Oregonﻋ اﻟﺮﻗﻢ  503-223-8197اﻟ ﺪاﻟﺔ رﻗﻢ  2أو
ﺿﺣﻳﺔﺔ إﻟﻴﻨﺎ ﻋ
ﻛﻧﺗﻡ وﻧ
رﺳﺎﻟﺔ إﻟ
ﺇﺫﺍأرﺳﻠﻮا
informaﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ،ﺍﺗﺻﻠﻭﺍ ﻫﺎﺗﻔﻳًﺎ ﺑﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ
@onﺇﺫﺍ ﻛﻧﺗﻡ ﺿﺣﻳﺔ
co.orgﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ﺃﻭ
اﻟﻌﻨﻮانﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ
ﻟﻠﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﻳﻘﺔ
ﺗﻌﺗﻘﺩﻭﻥ ﺃﻧﻛﻡ
ﺃﻭﺭﻳﻐﻭﻥ ) (Fair Housing Council of Oregonﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﻡ  503-223-8197ﺍﻟﺑﺩﺍﻟﺔ ﺭﻗﻡ  2ﺃﻭ ﺃﺭﺳﻠﻭﺍ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﺇﻟﻳﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ

information@fhco.orgﻤﻮﻇﻔ ﻣﺪر ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﺷﺨﺎص ﻫﺬە اﻟﺤﺎﻻت .إن ﻟﻢ ﺗﺘﻘﻨﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠ ﺔ ،ﺳﻨﻮﻓﺮ اﻟ ﺟﻤﺔ.
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻂ ﺳﺎﺧﻦ ﻣﺠﻬﺰ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ
ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ .ﺇﻥإذن ﻣﻨ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋ
ﺗﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ إﻟﻴﻨﺎ
ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓﺸﺎرك
ﻣﺩﺭﺑﻳﻥ وﻟﻦ ﻧ
ﺑﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺔ،
ﻣﺟﻬﺯ ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟ
إن
ﺳﺭﻳﺔ،
إنﻧﻘﺩﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓﻢﺍ.ﻟﺗﻲ
دونﺳﻧﻭﻓﺭ
ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ،
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﺇﻥاﻟﻟﻡ ﺗﺗﻘﻧﻭﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻣﻦﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ.
ﺄيﻓﻲ
ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺧﻁ ﺳﺎﺧﻥ
ﻧﺗﺷﺎﺭﻙ ﺑﺄﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻣﻭﻧﻬﺎ ﺇﻟﻳﻧﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻧﻛﻡ .ﺇﻥ ﺧﺩﻣﺎﺗﻧﺎ ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ.
ﻭﻟﻥ
ﻣﺠﺎﻧ ﺔ.
ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺴﺎﻋﺪ ﺷ اﻟﻄﺮق .ﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺪاﻓﻊ ﻋﻨ ﻢ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪ ﻢ .ﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻮﺿﺢ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪ ﻢ ﺄﻧﻬﻢ ﻣﻠﺰﻣ
ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ﺤﻤﺎﻳﺘ ﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟ ﻦ اﻵﺧ ﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻀﺎ ﻘﻮﻧ ﻢ .ﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﺴﺎﻋﺪ ﻢ رﻓﻊ ﺷﻜﻮى ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺔ أو أن ﻧﺼﻠ ﻢ ﻤﺤﺎم .ﻤﺎ ﻤﻜﻨﻨﺎ أن
ﻧﺤ ﻠ ﻢ إ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى اﻟ ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺴﺎﻋﺪ ﻢ.
إن اﻹ ﻼغ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟ ﺮاﻫ ﺔ واﻟﻤﻀﺎ ﻘﺔ و ﻞ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻴ
اﻟﻤﺮور ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺴﺘﻘ ﻞ.

اﻹﺳ ﺎن ﻣﻬﻢ--ﻟ ﺲ ﻓﻘﻂ ﻷﺟﻞ ﺳﻼﻣﺘ ﻢ وﻋﺎﻓﻴﺘ ﻢ ،وﻟ ﻦ ﻟﺤﻤﺎ ﺔ اﻵﺧ ﻦ ﻣﻦ

ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺴﺎﻋﺪ ﺷ اﻟﻄﺮق .ﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺪاﻓﻊ ﻋﻨ ﻢ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪ ﻢ .ﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻮﺿﺢ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪ ﻢ ﺄﻧﻬﻢ ﻣﻠﺰﻣ
ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ﺤﻤﺎﻳﺘ ﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟ ﻦ اﻵﺧ ﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻀﺎ ﻘﻮﻧ ﻢ .ﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﺴﺎﻋﺪ ﻢ رﻓﻊ ﺷﻜﻮى ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺔ أو أن ﻧﺼﻠ ﻢ ﻤﺤﺎم .ﻤﺎ ﻤﻜﻨﻨﺎ أن
ﻧﺤ ﻠ ﻢ إ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى اﻟ ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺴﺎﻋﺪ ﻢ.
إن اﻹ ﻼغ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟ ﺮاﻫ ﺔ واﻟﻤﻀﺎ ﻘﺔ و ﻞ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻴ
اﻟﻤﺮور ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺴﺘﻘ ﻞ.

اﻹﺳ ﺎن ﻣﻬﻢ--ﻟ ﺲ ﻓﻘﻂ ﻷﺟﻞ ﺳﻼﻣﺘ ﻢ وﻋﺎﻓﻴﺘ ﻢ ،وﻟ ﻦ ﻟﺤﻤﺎ ﺔ اﻵﺧ ﻦ ﻣﻦ

ﻗﺎﻣﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺣﺿﺭﻳﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻣﻧﺣﺔ ﻣﻧﻬﺎ .ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺿﻣﻭﻥ ﻭﺍﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ .ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ
ﻭﺍﻟﻧﺎﺷﺭ ﺣﺻﺭﺍ ً ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺻﺣﺔ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭ .ﻻ ﺗﻌﻛﺱ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺁﺭﺍء ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻔﻳﺩﺭﺍﻟﻳﺔ.

ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻹﺳ ﺎن واﻟﺘﻨﻤ ﺔ اﻟﺤ ﺔ اﻷﻣ ﻜ ﺔ ﺑﺘﻮﻓ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻤﻮﺟﺐ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻨﻬﺎ .إن اﻟﻤﻀﻤﻮن واﻻﺳ ﻨﺘﺎﺟﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر .ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟ ﺔ ﻋ اﻟ ﺎﺗﺐ
واﻟﻨﺎ ﺣ ا ﻓ ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺼﺤﺔ اﻟﺘ ﺤﺎت واﻟﺘﻔﺴ ات اﻟﻮاردة ﻫﺬا اﻟﻤ ﺸﻮر .ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬە اﻟﺘﻔﺴ ات آراء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔ ﺪراﻟ ﺔ.

