ما ھو التح ّرش الجنسي في مككان السكن؟
ا
ي في مكان السككن ھو عندما يتيتق ّرب مقدم
التتحرّش الجنسي
سكن )المؤجر(( أو أحد موظفييه منكم بإيماءات
الس
ت جنسية غير
طلب منكم مماررسة الجنس مععه )أو معھا( أوو
مرحّب بھا أو يط
ر
ستخدم كلمات أوو أفعال ذات ط
يس
طابع جنسي أو يغتصبكم أو
سيا ً.
يععتدي عليكم جنس
جر أن يستجيب أيضا ً عندما يتتح ّرش
جب على المؤج
يج
ستأجر بمستأجرر آخر!
مس

ي
اللتح ّرش الجنسي
في مكان السكن
ي
ألن يقوم مق ّدم السكن
خالف للقانون أل
إنه فعل مخ
)المؤجر( أأو أحد موظفيه بأ ّ
األفعال التالية:
ل
ي من
الممارسات الجنسية معهه
ت
• ن
أن يطلب منكم تببادل
قسط اإليجار؛
أو معھا لقاء ط
و
س
أن يھددكم بالطررد لعدم قبولكم مممارسة الجنس
• ن
ألنكم قمتم بالتبلليغ عن
مععه أو معھا أو أل
ي؛
التتحرّش الجنسي
أن يرفض أن يؤؤجركم شقة أو أأن ال يقبل
• ن
إدخالكم في ى
مأوى ما لم تعدوا مممارسة الجنس
مععه أو معھا؛

مااذا يمكنكم عملله؟
o

o
o
o
o

احتفظووا بسجالت كافةة الوثائق – الممالحظات،
الت ،الرسائل اللھاتفية،
اإلخطاررات ،اإليصاال
العقود ،الرسائل... ،إللخ.
شكلة إذا كان يمككنكم عمل ذلك.
صوراً عن المشك
خذوا ص
ن لھم عالقة
احصلووا على أسماء األشخاص الذين
باألمر وأرقام ھواتفھمم.
خذوا أررقام وتاريخ الوواقعة ،ومكان وعنوان
وقوعھاا ،والتكاليف.
تح ّدثوا مع جيرانكم – ھل ھناك أحد آخر يعاني منن
ن شاھد حدوث
ھذا؟ من
ث ذلك؟

شون بكم جنسيا ً.
حق لكم إيداع شككوى ضد األشخااص الذين يتحرش
يح
ث التمييز
حدة ) (1إليداع شكوى بعد حدوث
لديكم مھلة سنة واح
ضدكم ومھلة سنتيين ) (2لرفع وإيدداع دعوى قضائئية .إذا كنتم
ض
على مزيد من الممعلومات عن حققوقكم ،فيمكنكم
تو ّدون الحصول ع
و
THE FAIR
التصال بمجلس اإلسكان العادل ففي أوريغون ) R
اال
 (HOUSING COUNCIL Oعلى رقم خط
OF OREGON
N
الھھاتف الساخن  ،1-8800-424-32477توصيلة ررقم  ،2أو قوموا
خدماتنا مجانية
زيارة موقعنا اإللككتروني .www.fhcoo.org :خ
بز
وتتحفظ بسرية.
ن كل شيء آخر .إذا تعرضتم العتتداء – اتصلوا بـ
المتكم ھي أھم من
سال
ى مساعدة.
 911للحصول على
تم تمويل العمل الذي كان أساسا ً لھذه النشرة بمنحة ممن وزارة
اإلسكان والتنمية الحضريةة األمريكية ) U.S. Depaartment of
ضوع ونتائج
 .(Housing and Uالموض
Urban Development
العمل مكرسان للجمھور .يتح ّمل المؤلف والناشر بأنففسھما وعلى
ي ھذا النشرة.
عاتقھما مسؤولية دقة البياننات والتفاسير المحتوية في
ال تعكس مثل ھذه التفاسيرر بالضرورة آراء الحكومة الفيدرالية.

الخدمات ممقدمة في صيغ وأشكاال بديلة والترجمة متووفرة.

صالحات لعدم قييامكم بممارسةة
أن ال يقوم باإلص
• ن
م
جنس معه أو ممعھا أو
الج
تصديكم ألفعاله أو
أفععالھا؛
شعرون بھا أنكم
أن يقول لكم تعلييقات جنسية تش
• ن
مھھددين أو بعدم االرتياح لھا.
أن يلمسكم بطريققة جنسية غير مرحّب بھا؛
• ن
أن يغتصبكم أو ييعتدي عليكم ج
• ن
جنسيا ً.
متطلبات الجنسية التي فرضت عليكم
ت
حتى لو قببلتم بال
في المماضي ،فال ل
يزال يحق لكم أن توقفوا تلك
الممارسات اآلن .إن كل ھذه األفعال مخ
ت
خالفة للقانون.
ي!
التح ّرش الجنسي
حياة خالية من ح
أن تعيشوا ة
من حقكم ن

