
 اإلسكان العادل إلزامي بموجب القانون 
 حيوانات المساعدة ليست حيوانات أليفة

 

                                              
 

 التمييز في السكن غير قانوني
يحمي قانون اإلسكان العادل األشخاص ذوي اإلعاقة.  لديك الحق في   هل لديك حيوان مساعدة؟ لديك الحق في اإلسكان العادل.

 الحصول على تسهيالت أو تعديالت معقولة، بما في ذلك الحصول على حيوان مساعدة.   

 

 قد يبدو التمييز في السكن كما يلي:

 ".عذًرا، ال يُسمح بالحيوانات األليفة هنا" 

  القطط الصغيرة.""ال يُسمح في هذه الشقة إال بالكالب أو 

 ".إذا كان لديك حيوان، فأنا بحاجة إلى زيادة مبلغ الوديعة" 

 

 ال تنتظر -احصل على المساعدة اآلن 

على مكافحة التمييز في السكن.  يمكنك ملء طلب عبر اإلنترنت للحصول على المساعدة  Community Teamworkتعمل 

أو االتصال ببرنامج اإلسكان العادل على  www.commteam.org)اإلسكان العادل( على  Fair Housingعلى صفحة 

.  أخبرنا إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري أو سكن معقول.  ال fairhousing@commteam.orgأو  )978(5736-654

 ن العادل معلومات أو يجمعها بشأن حالة الهجرة أو الجنسية.  يطلب برنامج اإلسكا

 
. يتم تخصيص موارد العمل U.S. Department of Housing and Urban Developmentحصل العمل الذي قدم األساس لهذا المنشور على الدعم بتمويل بموجب منحة مقدمة من 

 لمسؤولية عن دقة البيانات والتفسيرات الواردة في هذا المنشور. ال تعكس مثل هذه التفسيرات بالضرورة وجهات نظر الحكومة الفيدرالية.ونتائجه لعامة الناس. يتحمل المؤلف والناشر وحدهم ا

 

 

 

  

http://www.commteam.org/
mailto:fairhousing@commteam.org


  ؟ًءالخإ هجاوت له
 اإلخالء القائم على التمييز مخالف للقانون

 

                                           
 

 قانونيالتمييز في السكن غير 
من المخالف للقانون إخالء شخص بسبب الِعرق أو اللون أو األصل   حارب اإلخالء القائم على التمييز، وافرض حقوقك.

القومي أو الدين أو النوع أو تحديد الجنس أو التعبير عنه أو الحالة العائلية أو اإلعاقة أو مصدر الدخل أو الحالة االجتماعية أو 

 رية.  االنتقام نتيجة ممارسة حقوقك هو أيًضا غير قانوني.  العمر أو حالته العسك

 

 قد يبدو التمييز في السكن كما يلي:

 ".المستأجرين اآلخرين ال يشعرون بالراحة تجاهك" 

 ."أبلغت عن التعرض لمضايقات، واآلن يتم إخالئي" 

  من كل شهر." 8"أتعرض لإلخالء لعدم الدفع، لكن مستحقاتي من المزايا ال تصل حتى يوم 

 ".كان كل شيء على ما يرام حتى احتجت إلى دش مجهز ويسهل الوصول إليه" 

 

 ال تنتظر -احصل على المساعدة اآلن 

على مكافحة التمييز في السكن.  يمكنك ملء طلب عبر اإلنترنت للحصول على المساعدة  Community Teamworkتعمل 

أو االتصال ببرنامج اإلسكان العادل على  www.commteam.org)اإلسكان العادل( على  Fair Housingعلى صفحة 

ول.  ال .  أخبرنا إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري أو سكن معقfairhousing@commteam.orgأو  )978(5736-654

 يطلب برنامج اإلسكان العادل معلومات أو يجمعها بشأن حالة الهجرة أو الجنسية.  

   

 
. يتم تخصيص موارد العمل U.S. Department of Housing and Urban Developmentحصل العمل الذي قدم األساس لهذا المنشور على الدعم بتمويل بموجب منحة مقدمة من 

 هات نظر الحكومة الفيدرالية.يتحمل المؤلف والناشر وحدهم المسؤولية عن دقة البيانات والتفسيرات الواردة في هذا المنشور. ال تعكس مثل هذه التفسيرات بالضرورة وج ونتائجه لعامة الناس.

 

 

 

 

http://www.commteam.org/
mailto:fairhousing@commteam.org


 

 القانون  بجومب يمازلإ لداعلا ناكسإلا
 عائلتك فريدة من نوعها، وحقوقك أيًضا

 

                                           
 

 التمييز في السكن غير قانوني
يحظر قانون اإلسكان العادل التمييز على أساس الحالة   هل تعرضت لرفض تسكينك أو تلقيت معاملة مختلفة بسبب أسرتك؟

 العائلية.  إن رفض التأجير لألسر التي لديها أطفال صغار مخالف للقانون.     

 

 كما يلي: قد يبدو التمييز في السكن

 "هذا المنزل ال يسكنه إال البالغين" 

 "مكان رائع للمهنيين" 

 ".كنت سأسمح لك باإليجار، ولكن الطالء يحتوي على رصاص" 

 

 ال تنتظر -احصل على المساعدة اآلن 

على مكافحة التمييز في السكن.  يمكنك ملء طلب عبر اإلنترنت للحصول على المساعدة  Community Teamworkتعمل 

أو االتصال ببرنامج اإلسكان العادل على  www.commteam.org)اإلسكان العادل( على  Fair Housingعلى صفحة 

.  أخبرنا إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري أو سكن معقول.  ال fairhousing@commteam.orgأو  )978(5736-654

 يطلب برنامج اإلسكان العادل معلومات أو يجمعها بشأن حالة الهجرة أو الجنسية.  

 

 
. يتم تخصيص موارد العمل U.S. Department of Housing and Urban Developmentحصل العمل الذي قدم األساس لهذا المنشور على الدعم بتمويل بموجب منحة مقدمة من 

 ال تعكس مثل هذه التفسيرات بالضرورة وجهات نظر الحكومة الفيدرالية. ونتائجه لعامة الناس. يتحمل المؤلف والناشر وحدهم المسؤولية عن دقة البيانات والتفسيرات الواردة في هذا المنشور.
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 القانون  بجومب يمازلإ لداعلا ناكسإلا
 بغض النظر عن موطنك

 

                                   
 

 التمييز في السكن غير قانوني
من المخالف للقانون رفض التأجير لشخص أو معاملته بشكل   هل أنت جديد في هذا البلد؟ لديك الحق في اإلسكان العادل.

 مختلف بسبب موطنه أو هيئته أو دينه أو جنسه أو إعاقته.   

 

 قد يبدو التمييز في السكن كما يلي:

 ".أعتذر، ال أسمح باإليجار للمهاجرين" 

 "إذن، من أين أنت؟" 

 ".لغتك اإلنجليزية ليست جيدة بالقدر الكافي" 

 

 ال تنتظر -مساعدة اآلن احصل على ال

على مكافحة التمييز في السكن.  يمكنك ملء طلب عبر اإلنترنت للحصول على المساعدة  Community Teamworkتعمل 

ل على أو االتصال ببرنامج اإلسكان العاد www.commteam.org)اإلسكان العادل( على  Fair Housingعلى صفحة 

.  أخبرنا إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري أو سكن معقول.  ال fairhousing@commteam.orgأو  )978(5736-654

 يطلب برنامج اإلسكان العادل معلومات أو يجمعها بشأن حالة الهجرة أو الجنسية.  

 

 
. يتم تخصيص موارد العمل U.S. Department of Housing and Urban Developmentحصل العمل الذي قدم األساس لهذا المنشور على الدعم بتمويل بموجب منحة مقدمة من 

 ال تعكس مثل هذه التفسيرات بالضرورة وجهات نظر الحكومة الفيدرالية. ونتائجه لعامة الناس. يتحمل المؤلف والناشر وحدهم المسؤولية عن دقة البيانات والتفسيرات الواردة في هذا المنشور.
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 القانون  بجومب يمازلإ لداعلا ناكسإلا
 احصل على المساعدة التي تحتاجها

 

                                                          
 

 التسهيالت والتعديالت المعقولة
إذا كنت تعاني من إعاقة جسدية أو عقلية تمنعك من  يتعلق بالمساواة في الوصول إلى مسكنك؟هل تحتاج إلى مساعدة فيما 

 الحصول على فرصة متساوية الستخدام المسكن والتمتع به، فيحق لك الحصول على تسهيالت أو تعديالت معقولة.   

 

 تشمل التسهيالت والتعديالت المعقولة ما يلي:

  يمكن الوصول إليهمكان مخصص النتظار السيارات 

 تسهيالت االتصاالت مع مقدم خدمات اإلسكان 

 إضافة قضبان إمساك أو تغيير مقابض األبواب وتركيب أرصفة منحدرة 

 

 تعرف على المزيد واحصل على المساعدة اآلن

عدة على مكافحة التمييز في السكن.  يمكنك ملء طلب عبر اإلنترنت للحصول على المسا Community Teamworkتعمل 

أو االتصال ببرنامج اإلسكان العادل على  www.commteam.org)اإلسكان العادل( على  Fair Housingعلى صفحة 

إلى مترجم فوري أو سكن معقول.  ال .  أخبرنا إذا كنت بحاجة fairhousing@commteam.orgأو  )978(5736-654

 يطلب برنامج اإلسكان العادل معلومات أو يجمعها بشأن حالة الهجرة أو الجنسية.  

 
العمل . يتم تخصيص موارد U.S. Department of Housing and Urban Developmentحصل العمل الذي قدم األساس لهذا المنشور على الدعم بتمويل بموجب منحة مقدمة من 

 التفسيرات بالضرورة وجهات نظر الحكومة الفيدرالية.ونتائجه لعامة الناس. يتحمل المؤلف والناشر وحدهم المسؤولية عن دقة البيانات والتفسيرات الواردة في هذا المنشور. ال تعكس مثل هذه 
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 العثور على شقة أمر صعب 
 وهو أصعب على ضحايا التمييز

 

                                                        
 

 التمييز في السكن غير قانوني
من المخالف للقانون رفض التأجير لشخص ما بسبب الِعرق أو اللون أو األصل   أبلغ عن التمييز في اإلسكان وافرض حقوقك.

 القومي أو الدين أو النوع أو التوجه الجنسي أو تحديد الجنس أو التعبير عنه أو الحالة العائلية أو الحالة االجتماعية أو اإلعاقة أو

 المعلومات الجينية.      مصدر الدخل أو السن أو الحالة العسكرية أو األصل، أو على أساس

 

 قد يبدو التمييز في السكن كما يلي:

 "هل أنت متأكد من أنه يمكنك االهتمام بهذا المكان؟" 

 ".أعتذر، ال أسمح باإليجار للمهاجرين" 

 ".لدينا قيم مسيحية في هذا المنزل" 

 ".لست متأكدًا من أنك ستكون مرتاًحا هنا" 

 

 ال تنتظر -احصل على المساعدة اآلن 

على مكافحة التمييز في السكن.  يمكنك ملء طلب عبر اإلنترنت للحصول على المساعدة  Community Teamworkتعمل 

أو االتصال ببرنامج اإلسكان العادل على  www.commteam.org)اإلسكان العادل( على  Fair Housingعلى صفحة 

.  أخبرنا إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري أو سكن معقول.  ال fairhousing@commteam.org أو )978(5736-654

 يطلب برنامج اإلسكان العادل معلومات أو يجمعها بشأن حالة الهجرة أو الجنسية.  

 
. يتم تخصيص موارد العمل U.S. Department of Housing and Urban Developmentحصل العمل الذي قدم األساس لهذا المنشور على الدعم بتمويل بموجب منحة مقدمة من 

 ال تعكس مثل هذه التفسيرات بالضرورة وجهات نظر الحكومة الفيدرالية. ونتائجه لعامة الناس. يتحمل المؤلف والناشر وحدهم المسؤولية عن دقة البيانات والتفسيرات الواردة في هذا المنشور.
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 القانون  بجومب يمازلإ لداعلا ناكسإلا
 من حقك أن تشعر باألمان في المنزل

 

                                                  
 

 التمييز في السكن غير قانوني
يحظر قانون اإلسكان العادل التحرش الجنسي.  المضايقات من قِبل   سكان العادل.هل تتعرض لمضايقات؟ لديك الحق في اإل

المالك ومديري العقارات وموظفي الصيانة غير قانونية.   يحظر قانون اإلسكان العادل أيًضا المضايقة على أساس أي حالة فئة 

 محمية أخرى.  

 

 قد يبدو التمييز في السكن كما يلي:

 إجراء اإلصالحات بالجنس. اشتراط التأجير أو 

 .التمهيد للجنس بشكل غير مرغوب به 

 .الحضور إلى شقتك دون الحصول على إذن 

 

 ال تنتظر -احصل على المساعدة اآلن 

على مكافحة التمييز في السكن.  يمكنك ملء طلب عبر اإلنترنت للحصول على المساعدة  Community Teamworkتعمل 

أو االتصال ببرنامج اإلسكان العادل على  www.commteam.org)اإلسكان العادل( على  Fair Housingعلى صفحة 

ول.  ال .  أخبرنا إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري أو سكن معقfairhousing@commteam.orgأو  )978(5736-654

 يطلب برنامج اإلسكان العادل معلومات أو يجمعها بشأن حالة الهجرة أو الجنسية.  

 
. يتم تخصيص موارد العمل U.S. Department of Housing and Urban Developmentحصل العمل الذي قدم األساس لهذا المنشور على الدعم بتمويل بموجب منحة مقدمة من 

 هات نظر الحكومة الفيدرالية.يتحمل المؤلف والناشر وحدهم المسؤولية عن دقة البيانات والتفسيرات الواردة في هذا المنشور. ال تعكس مثل هذه التفسيرات بالضرورة وجونتائجه لعامة الناس. 
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على الترويج لإلسكان  Community Teamwork صرحت

 العادل

 يحدث اإلسكان العادل عندما:

 قهم؛يعرف المستأجرون حقو

 يعرف مقدمو خدمات اإلسكان القانون؛ و

 يتدخل المدافعون.

 األشخاص الذين نقدم لهم المساعدة:

 مستأجرو/مشترو المساكن 

 )مقدمو خدمات اإلسكان )أصحاب العقارات/مديرو العقارات 

 مديرو الحاالت واألشخاص الذين يقدمون الدعم 

 ما الذي نفعله:

 ،اإلحالة إلى الخدمات القانونية شكاوى المستأجرين، المساعدة الفنية 

 دورات تدريبية حول اإلسكان العادل للمستأجرين وأصحاب العقارات ومقدمي الدعم 

 التوعية بشأن اإلسكان العادل والدفاع عنه والترويج له 

 

 متوفًرا. Community Teamworkأصبح برنامج اإلسكان العادل من 

أو عبر البريد اإللكتروني  5736-654(978)يمكنك التوصل معنا على الرقم 

fairhousing@commteam.org أو يمكنك زيارة صفحةFair Housing  على

www.commteam.org . 

 

. يتم تخصيص موارد العمل U.S. Department of Housing and Urban Developmentم بتمويل بموجب منحة مقدمة من حصل العمل الذي قدم األساس لهذا المنشور على الدع

 لحكومة الفيدرالية.التفسيرات بالضرورة وجهات نظر اونتائجه لعامة الناس. يتحمل المؤلف والناشر وحدهم المسؤولية عن دقة البيانات والتفسيرات الواردة في هذا المنشور. ال تعكس مثل هذه 
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