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 الجنسي
 السكن

لسكن 
  ل التالية:

معهالجنسية  ت

ممارسة الجنس
ليغ عن 

يقبل ال أن 
ممارسة الجنس

ممارسةيامكم ب
م ألفعاله أو 

أنكم بھا شعرون

 ّحب بھا؛ مر

 جنسياً.

 فرضت عليكم
 توقفوا تلك 

خالفة للقانون.

حّرش الجنسي

لتحّرش
ي مكان

ألن يقوم مقّدم ا
 بأّي من األفعال

الممارساتبادل 
 اإليجار؛ط 

رد لعدم قبولكم م
ألنكم قمتم بالتبل

 ي؛ 

ؤجركم شقة أو أ
ى ما لم تعدوا م

قيلعدم  صالحات
أو تصديكممعھا 

يقات جنسية تش
 .لھا االرتياح

قة جنسية غير

يعتدي عليكم ج

التيت الجنسية 
ل يحق لكم أن

 ھذه األفعال مخ

 
ة خالية من التح

ال
في

أل خالف للقانون
أو أحد موظفيه

يطلب منكم تب ن
قسطلقاء و معھا 

ن يھددكم بالطر
عه أو معھا أو أل
تحّرش الجنسي

ن يرفض أن يؤ
في مأوىخالكم 

 عه أو معھا؛

باإلصن ال يقوم 
معه أو مجنس 
 عالھا؛

ن يقول لكم تعلي
ھددين أو بعدم 

ن يلمسكم بطريق

ن يغتصبكم أو ي

متطلباتالب مبلت
ال يزالفماضي، 

كلإن ت اآلن. 

ن تعيشوا حياة

إنه فعل مخ
(المؤجر) أ
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حتى لو قب
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مقدم  بيتقّر
ت جنسية غير

أو (أو معھا) عه
 يغتصبكم أو

ش تحّر

مالحظات،
لھاتفية،

كنكم عمل ذلك.
ن لھم عالقة

عنوان و

 آخر يعاني من

شون بكم جنسياً.
ث التمييز

. إذا كنتم ئية
قوقكم، فيمكنكم
THE FAIR
 على رقم خط

، أو قوموا 2رقم
خدماتنا مجانية

اتصلوا بـ  – تداء

 وفرة.

 كان السكن؟
يت عندماكن ھو 

إيماءاتمنكم بيه 
رسة الجنس مع
طابع جنسي أو

تعندما ي أيضاً 

الم –ة الوثائق
الت، الرسائل ال

 لخ.
شكلة إذا كان يمك
ألشخاص الذين

 م.
مكان و، وواقعة

ھل ھناك أحد –
 ث ذلك؟

اص الذين يتحرش
 شكوى بعد حدوث

قضائ داع دعوى
معلومات عن حق

 Rفي أوريغون (
HOUSING (

، توصيلة ر1-8
www.fhco. خ

العت إذا تعرضتم

من وزارة 
U.S. Depa
 ضوع ونتائج

فسھما وعلى 
ي ھذا النشرة. 

  الفيدرالية.
ال بديلة والترجمة متو

 الجنسي في مك

ي في مكان السك
أو أحد موظفي )

طلب منكم ممار
و أفعال ذات ط

   سياً.
جر أن يستجيب

  آخر!ر

  له؟

وا بسجالت كافة
رات، اإليصاال
 الرسائل، ...إل
صوراً عن المشك
وا على أسماء ا
 وأرقام ھواتفھم
رقام وتاريخ الو

 ا، والتكاليف.
– مع جيرانكم 
ن شاھد حدوث

كوى ضد األشخا
) إليداع1حدة (

إيدلرفع و) 2ين (
على مزيد من الم
إلسكان العادل ف
COUNCIL O

800-424-3247
o.org كتروني:

.آخر شيءن كل
  ى مساعدة.

 أساساً لھذه النشرة بمنحة م
 artment ofة األمريكية (

Housing and Uالموض .(
والناشر بأنف  يتحّمل المؤلف

نات والتفاسير المحتوية في
ر بالضرورة آراء الحكومة

مقدمة في صيغ وأشكا

ا ھو التحّرش 

تحّرش الجنسي
(المؤجر) سكن
بھا أو يط رّحب

ستخدم كلمات أو
عتدي عليكم جنس
جب على المؤج
ستأجر بمستأجر

اذا يمكنكم عمل

o احتفظو
اإلخطار
العقود،

o خذوا ص
o احصلو

باألمر
o  أرخذوا

وقوعھا
o تحّدثوا

ھذا؟ من

يداع شكإحق لكم
مھلة سنة واحيكم
ومھلة سنتيضدكم
ون الحصول عوّد

التصال بمجلس ا
OF OREGON

7ھاتف الساخن 
زيارة موقعنا اإللك

 سرية.تحفظ ب
منالمتكم ھي أھم

للحصول على 91

تم تمويل العمل الذي كان
اإلسكان والتنمية الحضرية
Urban Development

مكرسان للجمھور. العمل
عاتقھما مسؤولية دقة البيان
ال تعكس مثل ھذه التفاسير
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