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ميّز مقدمو اإلسكا
أو  ھم الجنسي

 

سكنكم ألنكم من 

 
 صدّ ي شيء ل

الجنسانية عندما 
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دين ألسباب عائد
 سية؛

لدفاعكمب عائدة 
 دل؛

 ألسباب عائدة 
الجنس الميل وجو

 
ان العام نظراً 

صي لھويتكم 

 
 قادر على 

تعامل إال مع 
ن أجناس مختلفة.

 

 الجنسانية و الھوية

  حقوق
  إلسكان 
 لعادل

ن يمألضد القانون 
توجھھعلى أساس 

 
ھذا لكم؟ث 

 في مجمع شقق س
 سانية؛

ال يستطيع عمل أي
  بكم؛

 مغايري الھوية ا
إسكان مؤقت؛ في

مأوى المتشرد ي
 أو ھويتكم الجنس

 من سكنكم ألسباب
ل على إسكان عاد

سكن المسنيني 
ومزد والمثليون
 ؛نسانية

لإلسكا غير مؤھلة
 

ن تعريفكم الشخص

 البيوت أنه غير
ألنه ال يت لكم بيت

لبعضھم منطوبين 

ومغايروميل الجنسي 
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ح
اإل
ال

ض إنه فعلغون، 
ضد األشخاص ع

 .ة

ھل حدث

ّرش الجيران بكم
ري الھوية الجنس

لكم المؤجر أنه ال
انكم من التحّرش

تم ما إذا كنتم من
قبولكم للسكن ف م

في السكنسمح لكم 
الجنسي توجھكم

متم إخطار طرد
حقوقكم للحصول

السكن فيسمح لكم 
و المثلياتكم من 
الجن الھوية ايرو

لكم أن أسرتكم غ
جھاتكم الجنسية؛

بل موظفو السكن
 ؛سية

لكم أحد سماسرة
عدتكم في إيجاد ب

المخطو زوجين أو

ومزدوجو الم لمثليون
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في والية أوريغ
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 إن االنتقام
 لكم أو تھديدك
ل ضد القانون

الحظات،
ھاتفية، العقود،

 نكم عمل ذلك.
ن لھم عالقة باألم

عنوان وقوعھا،و

 آخر يعاني من

  ون
FAIR HOU(

غبون في الحصو
صال بالخط الساخن

زيارة موقع قوموا ب
  سرية.تحفظ بة و

ضد اآلخرين!

  مة متوفرة.

  ن
Fair Ho(   

خدم والية أوريغون.

 
إيداع شكوى.
قديم الخدمات
رى ھي أعمال

المال –فة الوثائق
الت، الرسائل الھ

شكلة إذا كان يمكن
األشخاص الذين

مكان ولواقعة، و

ھل ھناك أحد آ –
 ث ذلك؟

  
  

 العادل في أوريغو
USING COUN

  لمساعدتكم!

يزاً ضدكم، أو تر
كم، فيمكنكم االتص

، أو2وصيلة رقم
كافة خدماتنا مجانية

 
ض التمييز ا

ن وزارة اإلسكان
U.S. Departmen

مكرسان للجمھور.
لية دقة البيانات

التفاسير بالضرورة

وأشكال بديلة والترجم

   
لعادل في أوريغون
ousing Counci

تخ غير حكوميةة و

في إن حقوقكم 
طريق رفض تق
مل وسائل أخر

  مله؟

ظوا بسجالت كاف
طارات، اإليصاال

 ائل، ...إلخ.
عن المش  صوراً 

صلوا على أسماء ا
 ام ھواتفھم.

 أرقام وتاريخ ال
 اليف.

–وا مع جيرانكم 
 من شاھد حدوث

مجلس اإلسكان
NCIL OF OR
موجود ل

نكم تواجھون تميي
معلومات عن حقوقك

، تو1-800-424-3
www.fhco.oك .

تحاربو أن ا

ساساً لھذه النشرة بمنحة من
 nt of Housing andية (

م العمل ). الموضوع ونتائج
سھما وعلى عاتقھما مسؤول

ال تعكس مثل ھذه ا النشرة.

دمات مقدمة في صيغ و

مجلس اإلسكان ا
l of Oregon: FH
ق مدنية غير ربحية

يحمي القانون
ضدكم عن ط
بالطرد أو عم

 

ماذا يمكنكم عم

o احتفظ
اإلخط
الرسا

o خذوا
o احصل

وأرقا
o خذوا

والتكا
o تحّدثو

ھذا؟

)REGON

 
إن كنتم تظنون أن
على مزيد من المع

3247على الرقم 
org :اإللكتروني

 

تخافواال 

تم تمويل العمل الذي كان أس
والتنمية الحضرية األمريكية

Urban Development(
يتحّمل المؤلف والناشر بأنفس
والتفاسير المحتوية في ھذا

 آراء الحكومة الفيدرالية.

الخد

 )HCO
ھو منظمة حقوق

ت
و
t
ي
و
آ


