
ان ة  اإلس راه انا لل   ال يوجد م

ان  قة  اإلس ة والمضا راه ان العادل األشخاص من  ال تح قوان اإلس
غض النظر عن اإلعاقة أو األصل القو    

د  حدث ما ي عاقة.  ستهدف األشخاص نظرا ألصلهم القو أو إلصابتهم ب قة ال  ة والمضا راه ان هنالك زادة  أعمال ال لقد 
ش األشخاص.  ع ث   عن الثلث من هذە األحداث ح

ضايق أ ا للقانون أن  عت مناف ُ ما  ــهم.  خوفوا مستأج قوا أو  ضا ا للقانون ألصحاب األمالك أو ألي من موظفيهم أن  عت مناف و ُ
انهم.  ان ج  خوف الج

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

شون.  ث تع  ح

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

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

 ا؛ س م ج  يتحرش 

 شوا  مؤسسة؛ م أن تع جب عل م  ن م، و تمون إ شقت م ال ت  قول أن

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

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

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

 م أو تحته؛ ت اب ب د ع  ك رسائل تهد  ي

  . ات التواصل االجتما م ع ش  يهدد

مجلس  ا  ان، اتصلوا هاتف ة التمي  اإلس ان أو إذا كنتم ضح قة  مجال اإلس ة والمضا راه ة لل م كنتم ضح إذا تعتقدون أن
ة أورغون ( ان العادل  وال دالة رقم  8197-223-503 ) ع الرقمFair Housing Council of Oregonاإلس أو أرسلوا رسالة  2ال

ة إلينا ع العنوان  ون informaإل on@ co.org --  م  ستطيع مساعدت



 إن الكراهية والمضايقة في اإلسكان منافية للقانون. 
  كما يُعتبر التمييز ضدكم من قبل أصحاب الملك منافيًا للقانون:

؛ �
�� عاقتكم أو نظًرا لمعتقدكم الدي �� � أتيتم منها، أو 

!� �د ال كم نظًرا للب �� � تأج
��  الرفض 

ية؛ · � �� نجل �� � التكلم باللغة ا �تكم ع كم نظًرا لعدم قدرتكم أو قدرة بعض أفراد أ �� � تأج
��  الرفض 

عاقتكم؛ · �� � أتيتم منها أو نظًرا 
!� �د ال � نظًرا للب �4 أو إيداع أمن أع  يطلبوا منكم إيجاًرا أك

 القيام بتصليحات فقط مقابل خدمات جنسية؛ ·

ية فقط عندما تكونوا خارج شقتكم؛ · � �� نجل ��  القول لكم أنكم يجب عليكم أن تتكلموا ا

�د، أو يتكلمون بنفس اللغة أو أن يكونوا من نفس ديانتكم؛ · � نفس الب � اختيار شقة بالقرب من أشخاص آخرين ينتمون إ  إجباركم ع

�حتفاظ بحيوان للخدمة؛ · � السماح ا
��  الرفض 

� أي شخص آخر. · �تكم، لكن عدم تطبيق نفس القواعد ع � أ  تطبيق قواعد عليكم أو ع

 

� قانونيً  �� �! الطرق. يمكننا أن ندافع عنكم مع صاحب الملك لديكم. يمكننا أن نوضح لصاحب الملك لديكم بأنهم ملزم � ش
�� �Xخرين ا بنستطيع أن نساعد  حمايتكم من المستأجرين ا

� تستطيع أن
!� � منظمات أخرى ال � رفع شكوى قانونية أو أن نصلكم بمحام. كما يمكننا أن نحيلكم إ

��  اعدكم.تس الذين يضايقونكم. يمكننا أن نساعدكم 

سكان مهم �� � ا
��  � �� �غ عن أعمال الكراهية والمضايقة وكل أنواع التمي ب �� �Xخرين من ا--إن ا �متكم وعافيتكم، ولكن لحماية ا �aجل س � المستقبل.ليس فقط 

�� لمرور بنفس التجارب    

العادل في والية ان إذا تعتقدون أنكم كنتم ضحية للكراهية والمضايقة في مجال اإلسكان أو إذا كنتم ضحية التمييز في اإلسكان، اتصلوا هاتفيًا بمجلس اإلسك
أو أرسلوا رسالة إلكترونية إلينا على العنوان  2البدالة رقم  8197-223-503 ) على الرقمFair Housing Council of Oregonأوريغون (

information@fhco.org 

نقدمها سرية،  لتيلدينا خط ساخن مجهز بموظفين مدربين لمساعدة األشخاص في هذه الحاالت. إن لم تتقنوا اللغة اإلنجليزية، سنوفر الترجمة. إن المساعدة ا
  ولن نتشارك بأي من المعلومات التي تقدمونها إلينا دون الحصول على إذن منكم. إن خدماتنا مجانية.

ة للجمهور. تقع المسؤولية على الكاتب خصصقامت إدارة اإلسكان والتنمية الحضرية األمريكية بتوفير الدعم لهذا العمل بموجب منحة منها.   إن المضمون واالستنتاجات لهذا العمل م
   والناشر حصراً فيما يتعلق بصحة التصريحات والتفسيرات الواردة في هذا المنشور. ال تعكس مثل هذه التفسيرات آراء الحكومة الفيدرالية.

 إن الكراهية والمضايقة في اإلسكان منافية للقانون. 
  كما يُعتبر التمييز ضدكم من قبل أصحاب الملك منافيًا للقانون:

؛ �
�� عاقتكم أو نظًرا لمعتقدكم الدي �� � أتيتم منها، أو 

!� �د ال كم نظًرا للب �� � تأج
��  الرفض 

ية؛ · � �� نجل �� � التكلم باللغة ا �تكم ع كم نظًرا لعدم قدرتكم أو قدرة بعض أفراد أ �� � تأج
��  الرفض 

عاقتكم؛ · �� � أتيتم منها أو نظًرا 
!� �د ال � نظًرا للب �4 أو إيداع أمن أع  يطلبوا منكم إيجاًرا أك

 القيام بتصليحات فقط مقابل خدمات جنسية؛ ·

ية فقط عندما تكونوا خارج شقتكم؛ · � �� نجل ��  القول لكم أنكم يجب عليكم أن تتكلموا ا

�د، أو يتكلمون بنفس اللغة أو أن يكونوا من نفس ديانتكم؛ · � نفس الب � اختيار شقة بالقرب من أشخاص آخرين ينتمون إ  إجباركم ع

�حتفاظ بحيوان للخدمة؛ · � السماح ا
��  الرفض 

� أي شخص آخر. · �تكم، لكن عدم تطبيق نفس القواعد ع � أ  تطبيق قواعد عليكم أو ع

 

� قانونيً  �� �! الطرق. يمكننا أن ندافع عنكم مع صاحب الملك لديكم. يمكننا أن نوضح لصاحب الملك لديكم بأنهم ملزم � ش
�� �Xخرين ا بنستطيع أن نساعد  حمايتكم من المستأجرين ا

� تستطيع أن
!� � منظمات أخرى ال � رفع شكوى قانونية أو أن نصلكم بمحام. كما يمكننا أن نحيلكم إ

��  اعدكم.تس الذين يضايقونكم. يمكننا أن نساعدكم 

سكان مهم �� � ا
��  � �� �غ عن أعمال الكراهية والمضايقة وكل أنواع التمي ب �� �Xخرين من ا--إن ا �متكم وعافيتكم، ولكن لحماية ا �aجل س � المستقبل.ليس فقط 

�� لمرور بنفس التجارب    

ة للقانون.  ان مناف قة  اإلس ة والمضا راه  إن ال
ا للقانون:  ل أصحاب الملك مناف م من ق عت التمي ضد ُ   ما 

 ؛ م الدي م أو نظرا لمعتقد تم منها، أو إلعاقت الد ال أت م نظرا لل  الرفض  تأج

  اللغة لم  م ع الت ت عض أفراد أ م أو قدرة  م نظرا لعدم قدرت الرفض  تأج
ة؛  اإلنجل

 م؛ تم منها أو نظرا إلعاقت الد ال أت داع أمن أع نظرا لل جارا أ أو إ م إ  طلبوا من

 ة؛ س ل خدمات ج حات فقط مقا ام بتصل  الق

 م؛ ة فقط عندما تكونوا خارج شقت لموا اإلنجل م أن تت جب عل م  م أن  القول ل

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

 حيوان للخدمة؛  الرفض  السماح االحتفاظ 

  .ن عدم تطبيق نفس القواعد ع أي شخص آخر م، ل ت م أو ع أ  تطبيق قواعد عل

أنهم ملزم  م  مكننا أن نوضح لصاحب الملك لد م.  م مع صاحب الملك لد مكننا أن ندافع عن ساعد  ش الطرق.  ستطيع أن 
مكننا  ما  محام.  م  ة أو أن نصل م  رفع شكوى قانون ساعد مكننا أن  م.  قون ضا ن الذين  ن اآلخ م من المستأج حمايت ا  أن قانون

م.  ساعد ستطيع أن  م إ منظمات أخرى ال  ل  نح

ان مهم ل أنواع التمي  اإلس قة و ة والمضا راه الغ عن أعمال ال ن من --إن اإل ة اآلخ ن لحما م، ول م وعافيت س فقط ألجل سالمت ل
ل.   المرور بنفس التجارب  المستق

أنهم ملزم  م  مكننا أن نوضح لصاحب الملك لد م.  م مع صاحب الملك لد مكننا أن ندافع عن ساعد  ش الطرق.  ستطيع أن 
مكننا  ما  محام.  م  ة أو أن نصل م  رفع شكوى قانون ساعد مكننا أن  م.  قون ضا ن الذين  ن اآلخ م من المستأج حمايت ا  أن قانون

م.  ساعد ستطيع أن  م إ منظمات أخرى ال  ل  نح

ان مهم ل أنواع التمي  اإلس قة و ة والمضا راه الغ عن أعمال ال ن من --إن اإل ة اآلخ ن لحما م، ول م وعافيت س فقط ألجل سالمت ل
ل.     المرور بنفس التجارب  المستق

ا  ان، اتصلوا هاتف ة التمي  اإلس ان أو إذا كنتم ضح قة  مجال اإلس ة والمضا راه ة لل م كنتم ضح إذا تعتقدون أن
غون ( ة أور ان العادل  وال دالة رقم 8197-223-503 ) ع الرقم Fair Housing Council of Oregonمجلس اإلس أو  2ال

ة إلينا ع العنوان  ون informaأرسلوا رسالة إل on@ co.org 

جمة.  ة، سنوفر ال موظف مدر لمساعدة األشخاص  هذە الحاالت. إن لم تتقنوا اللغة اإلنجل لدينا خط ساخن مجهز 
م. إن خدماتنا  أي من المعلومات ال تقدمونها إلينا دون الحصول ع إذن من شارك  ة، ولن ن إن المساعدة ال نقدمها 

ة.    مجان

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


