
 من یحمیھ القانون؟ 
 

د القانون الفِدرالي لإلسكان  العجز أو اإلعاقة بأنھا: "  العادلیُحدِّ

قصور بدني أو عقلي یُقیِّد إلى حٍد كبیر واحد أو أكثر من أنشطة 

الحیاة ، أو أي تسجیل لمثل ھذا القصور ، أو أي شخص لدیھ 

 مثل ھذا القصور ".

 

 ویشتمل ھذا التعریف على ما یلي :

 فراد المصابون ب :األ •

 إعاقات بدنیة. -

 إعاقات عقلیة. -

 قصور في وظائف الحواس. -

 إعاقات خاصة بنمو العقل أو البدن. -

 فیروس نقص المناعة أو اإلیدز. -

حاالت مرضیة مثل التوُحد ، الصَرع ،  -

ضعف أو ضمور العضالت ، الشلل المخي 

 أو الدماغي.

 المتعافون من إدمان الكحولیات والمخدرات. •

 ن.وآخرو •

 

 :حق االنتفاع الكامل بالمسكن

 

األشخاص المصابون بأي عجز أو إعاقة لھم الحق في استخدام 

مساكنھم والتمتع الكامل بھا مثل أي إنسان صحیح البدن. ولكي 

تنتفع تماماً بمسكنك، من الضروري تغییر  أحد القواعد أو 

 السیاسات أو إجراء تعدیل مادي في مسكنك.
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إننا في مكتب خدمات االتصاالت لتوفیر 

من بأن كل إنسان نؤ 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 
فاكسال رقم  330-376-8391 

www.fairhousingakron.org 
info@fairhousingakron.org 

 
Equal Housing Opportunity

 
 

FH for People with Disabilities - Arabic 
 

 
مكتب خدمات االتصاالت لتوفیر المسكن 

تمییز اللى حدوث یكافح للقضاء ع 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 

 یكیة.األمر

 

 األسكان العادل لذوي اإلعاقات
 



 نحن نوفر مساعدات مجانیة 
 

 طلبات التعدیالت والتسھیالت :

یمكنك أن تتصل بمكتبنا إذا كنت ترید معرفة المزید من 

المعلومات عن كیفیة المطالبة بأي تعدیل أو تسھیل یمكِّنك من 

االستمتاع الكامل بمنزلك الحالي أو منزلك المحتمل في 

 المستقبل.

 

على عقد إیجار أو تأجیر، فسوف :  عندما توقِّع ملحوظة 

تحصل على كافة التعدیالت أو التسھیالت المتفق علیھا أو 

 التي ُوعدت بھا.

 

 :  الحصول على مسكن خاللتقدیم شكوى بشأن التمییز 

إذا شعرت أنك تعرضت لتمییز أو تفرقة بسبب إعاقتك أثناء 

بحثك عن مسكن لك، أو أثناء إقامتك بالمسكن أو عند 

المسكن، فإن مكتب خدمات االتصاالت لتوفیر مغادرتك 

سوف یقدم لك المساعدة والمعلومات التي  العادلالمسكن 

 تحتاج إلیھا لتقدیم شكواك ھذه.

 

ت دومن المھم إخطار وكیلنا و/ أو تقدیم شكوى إذا وج

معاملة غیر عادیة لك. وحتى لو اخترت عدم تقدیم 

شكوى، فإن مكتب خدمات االتصاالت لتوفیر المسكن 

سوف  یقدم شكوى لضمان تصحیح ھذا السلوك  العادل

التمییزي . كما یمكننا تقدیم المعلومات و / أو التدریب 

إلى صاحب العقار للمساعدة على ضمان توفیر فرص 

ي السكن بموجب القانون.إسكان متساویة لكل طالب  

 :التعدیالت ووسائل الراحة والمعیشة 

الحق في المطالبة بإجراء تعدیالت  األفراد ذو اإلعاقات لھم

معقولة في مساكنھم وفي المطالبة بتوفیر وسائل الراحة 

 والمعیشة المعقولة الالزمة للتمتع بمساكنھم.

نتقال إلي وربما تكون تلك التعدیالت والمرافق ضروریة قبل اال

المسكن أو أثناء السكن فیھ أو للحیلولة دون حدوث إخالء 

 قانوني أو َغْلق للرھن.

 

 ومن بین أمثلة التعدیالت ما یلي :

 بناء  ُمنحَدر صاِعد فوق السلم أو بجواره. •

أدشاش) یب قضبان مسك أو تشبُث بمنضحات (ترك •

 االستحمام.

تركیب نور وماض بدال من جرس الباب وأیضاً  •

ھزة كشف الُدخان ، وذلك للمستأجرین الُصم و/ أو أج

 ضعاف السمع.

 

 ومن بین أمثلة وسائل الراحة و تسھیالت المعیشة ما یلي : 

مقابلة أي مستأجر محتمل یستخدم كرسي متحرك  •

بعجالت في مكان غیر مكتب التأجیر إذا كان مكتب 

التأجیر غیر مجھَّز لدخول الكراسي المتحركة 

 بعجالت إلیھ.

لسماح بوجود وخدمة حیوان ألیف مرافق في ا •

الوحدات السكنیة التي ال یُسمح فیھا بوجود حیوان 

 ألیف ، بدون أي تكلفة إضافیة على المستأجر.

توفیر مترجم  للغة اإلشارات لمشاھدة الوحدات  •

السكنیة المتاحة ومناقشة شروط التأجیر ألي مستأجر 

 محتمل أصم.
 



 
وقك، فإننا نطرح الخدمات للمساعدة في ضمان حمایة حق

 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. ○
 ). HECMالرھن العكسي (  ○
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  
اإلسكان بناًء على:یمنع التمییز في   

                         الجنس العرق أو اللون
  اإلعاقة                         الوطن األصلي

                الحالة االجتماعیة         الدین    
 

 كما نقدم ما یلي :
 كتیبات إخباریة وتثقیفیة : •

 

 كتیب العالقة بین المالك والمستأجر. ○
 تأجر إلى اإلصالحات.دلیل المس ○
 تأمین السكن. ○
لألشخاص  عادلما الذي یعنیھ اإلسكان ال ○

 المعاقین.
 التدریب اإلحترافي والمھني. •
 العضویة. •


