ن اإلسكان اللعادل
يحمي قانون
حدة .ال يؤثرر
كل شخص يعيش في اللواليات المتح
ن
وضع إقامتككم في ھذا اللبلد على حقووق اإلسكان
العادل التي تتمتعون بھھا.

(F
)Fair Housingg Act

إنه فعل ضد القانوون ألن يرفض المؤؤجر أن يؤجركم شققة أو يعاملكم بطرييقة
لى المنشأ الوطني لللبلد الذي ولدتم فيه أو
مختلفة عن اآلخريين ألسباب عائدة إلى
اسمكم أو مظھركمم أو لھجتكم أو عادااتكم أو وضع ھجرتتكم أو ألنكم تتعاملوون
جرين.
مع أشخاص مھاج
ماذا يمكنكم عمله؟؟
o
o
o
o
o

ت ،اإلخطارات،
ظوا بسجالت كافة الووثائق – المالحظات
احتفظو
صاالت ،الرسائل الھااتفية ،العقود ،الرساائل... ،إلخ.
اإليصا
صوراً عن المشكلة إذا كان يمكنكم عملل ذلك.
خذوا ص
القة باألمر وأرقام
شخاص الذين لھم عال
احصلووا على أسماء األشخ
ھواتفھھم.
ف.
خذوا أأرقام وتاريخ الواقععة ،ومكان وعنوان وقوعھا ،والتكاليف
تح ّدثواا مع جيرانكم – ھلل ھناك أحد آخر يعااني من ھذا؟ من ششاھد
ث ذلك؟
حدوث

ن
مجلس اإلسكان العادل في أوريغون
(FAIR HOU
USING COUN
NCIL OF OR
)REGON
موجود لمساعدتكم!
ى
ن في الحصول على
إن كنتم تظنون أنككم تواجھون تمييزاً ضدكم ،أو ترغبون
ط الھاتف الساخن ععلى
ت عن حقوقكم ،فيممكنكم االتصال بخط
مزيد من المعلومات
الرقم  ،1-800-4424-3247توصيلةة رقم  ،2أو قوموا ببزيارة موقعنا
حفظ بسرية.
فة خدماتنا مجانية وتح
اإللكتروني .www.fhco..org :كافة
ن العادل في
مجلس اإلسكان
أوريغوون
(Fair Houssing Council of
(Orego
on: FHCO

ق مدنية غير
ھو منظمة حقوق
ربحية وغير حكوممية تخدم والية
أوريغوون.
ن وزارة اإلسكان
ساسا ً لھذه النشرة بمنحة من
تتم تمويل العمل الذي كان أس
ية ) U..S. Department of
والتنمية الحضرية األمريكية
و
 .(Housing and Urban Developmenttالموضووع ونتائج العمل
ممكرسان للجمھور .يتح ّمل المؤلف والناشر بأنفسھما وعلى عاتقھما
سير المحتوية في ھذا النشررة .ال تعكس مثل
ممسؤولية دقة البيانات والتفاس
ھذه التفاسير بالضرورة آراء الحكومة الفيدرالية.

الخدمات مقدمة في صيغ ووأشكال بديلة والترجممة متوفرة.

سكان الععادل
اإلس
للمھھاجرين

آلخرين بطريقة
ساس المنشأ الوطنني ھو معاملة اآل
التمييز على أس
صل الشخص أو
مختلفة في مجاال اإلسكان ألسبااب عائدة إلى أص
أثنيته أو مكان ووالدته أو ثقافته ووھذا عمل غير ققانوني.
الشرعي في اإلسكان لى
ي
أمثلة عن التميييز غير
على أساس وضع
مكان الوالدة:
الھجرة أو ن
o
على شقتكم ولكن يععمل
يرفض المؤجر عمل اإلصالحات ى
ض
ليسوا مھاجرين؛
ا
صالحات لمستأجررين آخرين
اإلص
شون
شخاص الذين يتككلمون لغتكم يعيش
 oقيل للكم أن جميع األش
ن
في نااحية معينة من اللمجمع السكني ،ووأنكم قد ترتاحون
تسكنوا في الناحية التي يعيشون فيھا؛
ا
بشكل أكثر لو
ل
 oقيل للكم أنه ال يمكنكم استضافة الضيووف ألنھم من بلداان
أخرى؛
ى
o
شيا ًء بذيئة عن
جيرانكم يقولون أش
تقولون للمؤجر أن ج
و
ف
ألم ،وال يفعل المؤؤجر شيئا ً لتوقيف
أسرتتكم وعن بلدكم األ
التح ّرّش؛
على طلب استئجارر
ُطلب منكم أن تذكرووا مكان الوالدة ع
 oي ب
الشقة؛
ة
ختلف عن اآلخرين
 oيؤجرركم المؤجر الشققة بقسط إيجار مخ
طلب منكم تقديم ممزيداً من المعلوممات أو الوثائق
أو يط
منه؛
ألسبااب عائدة إلى البللد الذي تأتون ه
o
ت
ألن لغتكم األم ليست
يرفض المؤجر أن يؤؤجركم الشقة ن
ض
اللغة اإلنجليزية؛
ة
o
ض
يرفض المؤجر أن يؤؤجركم شقة ألنه ليس لديكم رقم
بطاقة ھوية صادررة من جھة
ضماان اجتماعي أو بط
حكوممية.

