ومغايرو الھوية الجنسانية
و
المثليات واللمثليون ومزدوجو المميل الجنسي

LGB
BT

ضد اآلخرين!
ال تخافواا أن تحاربوا التمييز ض

حقوق
ح
اإلإلسكان
اللعادل

ن حقوقكم في إإيداع شكوى .إن االنتقام
يحمي القانون
طريق رفض تققديم الخدمات لكم أو تھديدككم
ضدكم عن ط
بالطرد أو عممل وسائل أخررى ھي أعمالل ضد القانون.
ماذا يمكنكم عممله؟
o

o
o
o
o

الحظات،
ظوا بسجالت كاففة الوثائق – المال
احتفظ
الت ،الرسائل الھھاتفية ،العقود،
طارات ،اإليصاال
اإلخط
الرساائل... ،إلخ.
شكلة إذا كان يمكننكم عمل ذلك.
خذوا صوراً عن المش
ن لھم عالقة باألممر
صلوا على أسماء ااألشخاص الذين
احصل
وأرقاام ھواتفھم.
خذوا أرقام وتاريخ اللواقعة ،ومكان وعنوان وقوعھا،،
والتكااليف.
تح ّدثووا مع جيرانكم – ھل ھناك أحد آآخر يعاني من
ث ذلك؟
ھذا؟ من شاھد حدوث

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
صال بالخط الساخن
معلومات عن حقوقككم ،فيمكنكم االتص
على مزيد من المع
قعنا
على الرقم  ،1-800-424-33247تووصيلة رقم  ،2أو قوموا بزيارة موقع
اإللكتروني .www.fhco.oorg :ككافة خدماتنا مجانيةة وتحفظ بسرية.

ن
مجلس اإلسكان العادل في أوريغون
(Fair Ho
ousing Council of Oregon: FH
)HCO

يميّز مقدمو اإلسكاان
ضد القانون ألن م
في والية أوريغغون ،إنه فعل ض
أساس
على
توجھھھم الجنسي أو
ضد األشخاص ع
)المؤجرون( ض
الجنسية.
ة
ھويتھم

حدث ھذا لكم؟
ھل ث
•

سكنكم ألنكم من
يتح ّرّش الجيران بكم في مجمع شقق س
سانية؛
مغايرري الھوية الجنس

•

أي شيء لص ّد
قال للكم المؤجر أنه ال يستطيع عمل ي
جيراانكم من التحرّش بكم؛

•

سؤلتتم ما إذا كنتم من مغايري الھوية االجنسانية عندما
مؤقت؛
؛
طلبتم قبولكم للسكن ففي إسكان
م

•

سمح لكم السكن ي
لم يُس
في مأوى المتشرددين ألسباب عائددة
سية؛
إلى تتوجھكم الجنسي أو ھويتكم الجنس

•

ألسباب عائدة لدفاعكمم
ب
استلممتم إخطار طرد من سكنكم
للحصول على إسكان عاددل؛
ل
حقوقكم
عن ح

•

سمح لكم السكن ي
لم يُس
في سكن المسنين ألسباب عائدة
نسي
لكونككم من المثليات ووالمثليون ومزدوجو الميل الجنس
ومغاايرو الھوية الجننسانية؛

•

غير مؤھلة لإلسكاان العام نظراً
قيل للكم أن أسرتكم غ
جھاتكم الجنسية؛
لتوج

•

صي لھويتكم
السكن تعريفكم الشخص
ن
لم يقببل موظفو
سية؛
الجنس

•

قال للكم أحد سماسرة البيوت أنه غير قادر على
مساع
عدتكم في إيجاد ببيت لكم ألنه ال يتتعامل إال مع
من أجناس مختلفة..
طوبين لبعضھم ن
المتززوجين أو المخطو

خدم والية أوريغون..
ق مدنية غير ربحيةة وغير حكومية تخ
ھو منظمة حقوق

ن وزارة اإلسكان
ساسا ً لھذه النشرة بمنحة من
تتم تمويل العمل الذي كان أس
ية ) U.S. Departmennt of Housing and
والتنمية الحضرية األمريكية
و
 .((Urban Developmenttالموضوع ونتائج العمل ممكرسان للجمھور.
سھما وعلى عاتقھما مسؤوللية دقة البيانات
ييتح ّمل المؤلف والناشر بأنفس
والتفاسير المحتوية في ھذا النشرة .ال تعكس مثل ھذه االتفاسير بالضرورة
و
آآراء الحكومة الفيدرالية.

الخددمات مقدمة في صيغ ووأشكال بديلة والترجممة متوفرة.

