
 ما ھو التمییز في اإلسكان ؟
 

یحدث التمییز في اإلسكان عندما یُعامل شخصاً ما 

على نحو مختلف بسبب جنسھ أو لونھ أو دینھ أو حالتھ 

 االجتماعیة أو إعاقتھ البدنیة أو وطنھ األصلي. 

 

والتمییز في اإلسكان غیر قانوني. وتنطبق قوانین 

عین اإلسكان العادل على أصحاب العقارات والبائ

والسماسرة والمقرضین ووكالء التأمین والجیران وكل 

 الناس اآلخرین في مجال صناعة اإلسكان.

 خدمة تقدیم شكاوى للتمییز في اإلسكان

 یتلقى مكتب خدمات االتصاالت لتوفیر المسكن العادل 

 )FHCS (  اعتمادات من حكومة الوالیات المتحدة

ى التمییز ومدن ودول مختلفة، وذلك للتحقیق في دعاو

في اإلسكان ومساعدة العمالء على تقدیم شكاواھم 

 اإلداریة بھذا الخصوص.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
إننا في مكتب خدمات االتصاالت لتوفیر 

نؤمن بأن كل إنسان  عادلالمسكن ال
یستحق أن یعیش في مسكن آمن ونظیف 

   ومعقول السعر من اختیاره الخاص.
 

Fair Housing Contact Service 
441 Wolf Ledges Parkway 

Suite 200 
Akron, Ohio 44311 

رقم التلفون   330-376-6191 
الرقم المجاني  1-877-376-6191 

رقم للمستأجر/ المالك  330-376-0359 
فاكسرقم ال  330-376-8391 

www.fairhousingakron.org 
info@fairhousingakron.org 

 

 
Equal Housing Opportunity

 
Housing Discrimination – Arabic 

 

 

 
مكتب خدمات االتصاالت لتوفیر المسكن 

تمییز الیكافح للقضاء على حدوث  عادلال
في اإلسكان ولتشجیع فَرص اإلسكان 

 .المتساویة
 
 
 

FAIR HOUSING CONTACT SERVICE 
441 Wolf Ledges Parkway, Suite 200 

Akron, Ohio 44311 
 

تم إعداد ھذه النشرة بمساعدة مدینتّي " أكرون " و " كنت " 
ومقاطعة " سمیت " ووزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

 األمریكیة.

 

 التمییز في اإلسكان
 



 ما الذي یمكنني عملھ ؟
 

إذا شعرت بأنك تعرضت لتمییز في اإلسكان، یمكنك 

) أو  (6191 – 376-330االتصال بنا على الرقم 

). وسوف یرد  (6191 – 376 -877جانّي بالرقم الم

علیك مستشار قانونّي ویوفر لك األوراق التي قد ترید 

 ملء بیاناتھا للتقدم بشكوى. 

 
 
 

 
 
 
 

فإذا أردت التقدم بشكوى بشأن التمییز في اإلسكان، 

فبمقدور مكتبنا مساعدتك في التقدم بشكواك إلى لجنة 

الحقوق المدنیة بوالیة أوھایو أو وزارة اإلسكان 

 والتنمیة الَحضریة األمریكیة. 

 

مكتب خدمات  ) FHCS(  وھناك مندوب متاح من

افعاً مداالتصاالت لتوفیر المسكن العادل لكي یكون 

 أثناء القیام بذلك اإلجراء. عنك

 أمثلة على التمییز في اإلسكان
 

 إخافة أو إزعاج المستأجرین. •

رفض التأجیر أو البیع أو توفیر الخدمات  •

 المرتبطة باإلسكان..

 اإلنكار الكاذب بعدم وجود سكن متاح. •

معاملة المستأجرین بشكل مختلف عند القیام  •

 باإلصالحات أو الخدمات.

 قواعد أو أسعار تأجیر مختلفة. تطبیق •

توجیھ الناس للتأجیر في مناطق معینة من  •

 البلدة.

مطالبة مالكي العقارات بالبیع عندما  تتغیر  •

 طبیعة المناطق المجاورة لھم.

 اإلعالن بشكل تمییزي. •

رفض عمل التسھیالت المعقولة لألشخاص  •

 ذوي اإلعالقات.

 

تأمین أو  فإذا باشر أي مالك عقار أو بائع أو وكیل

سمسار رھانات تلك األنشطة، بسبب جنس أولون أو 

دین أو ِجنس أي مستأجر أو مشتري محتمل أو 

الحالة االجتماعیة لِھ أو إعاقتھ أو الوطن األصلي لھ، 

فإنھ سوف یُعتبر مسئوال بموجب قوانین اإلسكان 

 العادل الفدرالیة وبالوالیة.

طرح الخدمات للمساعدة في ضمان حمایة حقوقك، فإننا ن
 التالیة مجاناً :

 

 االستشارات الخاصة بالمستأجر ومالك الَعقار. •
 

المساعدة في قضایا التمییز أو التفرقة  في  •
 اإلسكان.

 

 االستشارات المتكاملة في مجال اإلسكان: •
 إعادة تمویل المسكن. ○
 دراسة واستعراض مستندات القرض. ○
 مشترو المساكن ألول مرة. ○
 ). HECMي ( الرھن العكس ○
التخلُف عن السداد ونزع ملكیة العقار  ○

 المرھون.
 

 دورات تدریبیة تعلیمیة. •
 

التفسیر للعمالء الُصم أو ِضعاف السمع أو الذین  •
 یتحدثون بلغة أخرى غیر اإلنجلیزیة.

 

 المطبوعات والنشرات المتاحة بأحرف كبیرة.
 

عادلقانون اإلسكان ال  
على: یمنع التمییز في اإلسكان بناءً   

                         الجنس العرق أو اللون
  اإلعاقة                         الوطن األصلي

                الحالة االجتماعیة         الدین    
 

 كما نقدم ما یلي :
 كتیبات إخباریة وتثقیفیة : •

 

 كتیب العالقة بین المالك والمستأجر. ○
 صالحات.دلیل المستأجر إلى اإل ○
 تأمین السكن. ○
لألشخاص  عادلما الذي یعنیھ اإلسكان ال ○

 المعاقین.
 التدریب اإلحترافي والمھني. •
 العضویة. •


