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تحظر قوانين الدولة والقوانين الفدرالية لإلسكان العادل التمييز على أساس
األصل القومي ،أو الديانة ،أو النسب وأيضا ً حسب المجموعات المحمية
األخرى .تمتد الحماية لتشمل جميع أنواع المعامالت ذات الصلة باإلسكان ،بما
في ذلك التأجير ،والبيع ،واإلقراض ،والتأمين ،وتقسيم المناطق .تقوم قوانين
اإلسكان العادل بحمايتك بغض النظر عن وضع الهجرة الخاص بك .ال يجوز

لمالك عقار أو مقدم خدمة أن يعاملك بطريقة مختلفة بسبب وضع الهجرة
الخاص بك ،أو األصل القومي ،أو الديانة .أيضا ً ال يجوز لمالك عقار أن
يسألك أن تحدد ديانتك .هذا يعني أن األشخاص المنوط بهم تأجير المنازل أو
الشقق ال يمكنهم:


رفض التأجير لك ألنك مهاجرا ً أو الجئا ً أو بسبب عقيدتك الدينية؛



رفض التأجير لك ألنك لست من الواليات المتحدة؛



أن يجعلوك تدفع قيمة إيجاريه أعلى أو تأمين أعلى بسبب المكان الذي
أنت منه ،أو وضع الهجرة الخاص بك ،أو بسبب عقيدتك الدينية؛



أن يطلبوا منك ضامن يوقع معك على العقد ألنك مهاجر ،أو الجئ ،أو
بسبب ديانتك؛



أن يخبروك بأال تقوم بطهي الطعام الذي تحبه بسبب الرائحة المحتملة
لهذا الطعام؛



رفض التأجير لك ألنك أو بعض من أفراد عائلتك ال تتحدثون اللغة
اإلنجليزية؛



أن يقولوا لك أنه يجب عليك أن تتحدث اإلنجليزية عندما تكون خارج
شقتك؛



أن يجبروك على اختيار شقة بالقرب من األشخاص اآلخرين الذين هم
من نفس البلد ،أو يتحدثون نفس اللغة مثلك ،أو يعتنقون نفس الديانة؛ أو



أن يقوموا بفرض قواعد ضدك أو ضد عائلتك ألنك مهاجر أو الجئئ أو
بسبب ديانتك ،ولكن ال يقومون بفرض هئذ الئقئواعئد ضئد أي شئخئص
آخر.

ال يجوز لمالك العقار أن يطرح عليك أسئلة عن وضع الهجرة الخاص بك
بسبب مظهرك ،أو كيف تتحدث ،أو كيف ترتدي مالبسك .قد يسألك بعض
أصحاب العقارات ،أو المالك ،أو وكالء العقارات ،وما إلى ذلك ،إذا كنت في
البالد بصورة قانونية ،ويطلب أن يرى البطاقة الخضراء (جرين كارد) أو
التأشيرة ،أو يسأل عن رقم الضمان االجتماعي الخاص بك .قد يقوم مقدم خدمة
اإلسكان باالستفسار عن الوضع القانوني طالما يقوم بهذا االستفسار للجميع
بشكل مستمر وليس مقصوراً على وضع هجرة بعينه ،أو األصل القومي أو
الديانة .
أيضا ً إذا كنت تقوم بشراء منزل ،أو تحاول الحصول على قرض عقاري،
فأنت محمي من الحرمان من ذلك أو من أن تتم معاملتك بشكل مختلف بسبب
وضع الهجرة الخاص بك ،أو وضع اللجوء ،أو بسبب ديانتك.
تستمر قوانين الدولة والقوانين الفدرالية في حمايتك بمجرد أن تقيم في منزلك
أو شقتك .ال يمكن لصاحب العقار ،أو وكيل العقارات ،أو أي شخص آخر على
صلة بعمليات اإلسكان أن:





يطلب منك إزالة غطاء الرأس الخاص بك ،أو الحجاب ،أو الئبئرقئع ،أو
الكوفية ،أو الطاقية ،أو أي رداء ديني أخر ،أو أي رمز ديني آخر؛
يقوم بطردك بسبب ديانتك ،أو وضئع الئهئجئرة الئخئاص بئك ،أو وضئع
اللجوء الخاص بك؛ أو
يقوم بتهديدك أو إزعاجك بسبب ديانتك ،أو وضع الهجرة الئخئاص بئك،
أو وضع اللجوء الخاص بك.

يتضمن التحرش الغير مشروع أو التهديدات التالي:








التهديد بإبالغ الشرطة أو سلطات الهجرة عئنئك بسئبئب وضئع الئهئجئرة
الخاص بك؛
القول بأنه سيتم ترحيلك؛
بأن يقول لك أحد ما بأن تعود إلى بلدك؛
الرسم على الجدران أو الكتئابئة عئلئى مئنئزلئك ،بئمئا فئي ذلئك اسئتئخئدام
االفتراءات أو التهديدات لإلضرار بك أو بعائلتك إذا كنت لن تنتئقئل مئن
هذا المكان؛
الصراخ بهتافات عنصرية ،أو عِرقية ،أو بئافئتئراءات ديئنئيئة عئلئيئك أو
على عائلتك؛ أو
منع الوصول إلى منزلك ،أو أمتعتك ،أو مئرافئق الئمئنئزل (مئثئل حئمئام
السباحة أو منطقة غسيل المالبس).

هل يمكن لصاحب العقار أن يقول لي أنه ال يمكنني عرض مواد دينية؟ ال.
تنص تعليمات وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية ( )HUDاألمريكية على أنه
بموجب التعديل األول للدستور ،ال يمكن لحكومتنا أن تتدخل في حرية ممارسة
الدين .يسمح بالعروض الدينية في المساكن مع العلم بأنه يتم إتاحة نفس
الفرصة لألشخاص من جميع العقائد الدينية.
ماذا لو قال لي صاحب العقار أنه ال بد لي من أن أتحدث باللغة اإلنجليزية كيي
تتم الموافقة للحصول على اإلقامة؟ يمكن لئألئشئخئاص الئذيئن يئتئقئنئون الئلئغئة
اإلنجليزية بشكل محدود ( )LEPالتحدث باللغة اإلنجليزية بشكل كئاف لئتئنئفئيئذ
األمور األساسية ذات الصلة باإلسكان أو أن يقوم فرد من أفراد األسرة بئتئقئديئم
المساعدة حسب الحاجة ،لذا ،طئبئقئا لئوزارة اإلسئكئان والئتئنئمئيئة الئحئضئريئة (
 ،)HUDوفي سياق اإلسكان ،فلن يكون الرفض الشامل أو ال ُمعمم للتعامئل مئع
األشخاص الذين يتقنون اللغة اإلنجليزية بشكل محدود بسبب مئخئاوف حئقئيئقئيئة
فيما يتعلق بالتواصل.
تشمل الممارسات التي يمكن أن يكون بها تمييز البيانات الشاملة ال ُمعئمئمئة مئثئل
"ينبغي على جميع المستأجرين التحدث باللغة اإلنجليزية" ،أو استئبئعئاد مئقئدمئي
الطلبات الذين ال يتقنون اللغة اإلنجليزية .إذا كان يمكن لمقدم خئدمئات اإلسئكئان
أو الساكن الوصول إلى خدمات المساعدة اللغوية المجانية أو منخفضة التكئلئفئة،
فأي مبررات على أساس التكلفة لرفض التعامل مع األشخاص الذين ال يئتئقئنئون
اللغة اإلنجليزية ستكون محل شبهات فوراً .باإلضافة إلى ذلك ،فإن اللغات التئي
يتحدث بها السكان بينهم وبين بعضهم أو مع ضيوفهم ال تؤثر على مقدم خئدمئة
اإلسكان أو الجيران بأي شكل قانوني .ولذا ،فإن الحظر على المستأجرين الذين
يتحدثون لغة غير اإلنئجئلئيئزيئة فئي الئعئقئار أو الئبئيئانئات الئتئي تئحئط مئن قئدر
المستأجرين لتحدثهم بلغات غير اإلنجليزية ليس لها ما يبررها بموجب قئوانئيئن
اإلسكان العادل.
إتقان اللغة اإلنجليزية ليس ضروريا ً على األرجح في سياق الئبئائئع والئمئشئتئري
ألنه ال ينطوي على عالقة مستمرة ،وليس ضروريا ً عئلئى األرجئح فئي سئيئاق

صاحب العقار والمستأجر حيث أن االتصاالت ليست معقدة أو متئكئررة بشئكئل
خاص .على سبيل المثال ،يقوم صاحب العقار بالتعاقد مع شركة لإلدارة حئيئث
العاملون متعددي اللغات أو يمكن لصاحب العقار بخالف ذلك الوصول لخئدمئة
المساعدة اللغوية .بالمثل ،فإن رفض السماح لمقترض يتقن الئلئغئة اإلنئجئلئيئزيئة
قئرض أو سئمئسئار
بشكل محدود بترجمة وثائق القرض العقاري ،أو رفض ال ُم ِ
الرهن العقاري تقديم الوثائق المترجمة للمقترض والتي تكون متاحة لئلئجئمئيئع،
لتحقيق مصلحة هامة ،ومشروعة ،وخالية من الئتئمئيئيئز لئيئس ضئروريئا ً عئلئى
األرجح .وبالمثل ،تقييد المقترض باستخدام مترجم ،أو طلب أن يكون الضئامئن
الذي سيقوم بالتوقيع معه على القرض العقاري متحدثا ً باللغة اإلنجليزيئة ،لئيئس
له ما يبرر على األرجح.

اإلسكان إلى  .HUDال تسأل  HUDعن وضئع الئهئجئرة عئنئد الئتئحئقئيئق فئي
ادعاءات التمييز في اإلسكان .إذا قمت بتقديم شكوى أو تفكر في تقئديئم شئكئوى
إلى  HUDأو إلى وكالة مماثلة ولكن قلق من أن يتم اإلبالغ عنك أو عئن أحئد
أفراد عائلتك إلى  ،ICEفرجئاء الئرجئوع إلئى سئيئاسئة  ICEعئن األشئخئاص
الذين يقومون بمتابعة شكاوى الحقوق المدنية المشروعة .إذا حئدث وأصئبئحئت
على اتصال مع  ICEبعد أن تقدمت بشكوى تتعلق باإلسكان العادل ،فيجب أن
تُعلم  ICEأنك تقوم بمتابعة شكوى تتعئلئق بئاإلسئكئان الئعئادل مئع  .HUDإذا
كنت ما زلت خائفا ً من تقديم الشكوى ،يمكنك أيضئا ً االتصئال عئلئى FHCCI
بدون أن تذكر اسمك بخصوص المخاوف التي تتعلق بالتمييز .يمئكئن أن تئقئوم
 FHCCIبمتابعة تحقيقها الخاص بدون مشاركتك.

ماذا لو أن ُمقدم الطلب مهاجرا ً حديثا ً وليس لديه رقيم الضيميان االجيتيمياعيي،
ولديه وظيفة أم ال أو ليس لديه تاريخ إيجاري في الواليات المتحدة؟ يستئخئدم
العديد من مقدمي خدمات اإلسكان معايير االختيار التي تعتمد علئى مئعئلئومئات
مثل رقم الضمان االجتماعي ،ووظئيئفئة سئابئقئة ،والئتئاريئ .اإليئجئاري .تئكئون
الوثائق البديلة متاحة لتحديد ما إذا كان مهاجرا ً حديثا ً قادرا ً على سئداد اإليئجئار
واتباع القواعد .قُم باالتصال على ( FHCCIمئركئز اإلسئكئان الئعئادل لئواليئة
إنديانا الوسطى) أو قُم بزيارة صفحة التعليم اإللكترونية للحصول عئلئى قئائئمئة
الوثائق التي ستساعدك في تحديد هئويئة مئقئدم الئطئلئب ،والئتئاريئ .اإليئجئاري،
وتاري .االئتمان أو القدرة على سداد اإليجار.

ماذا لو أثار صاحب عقار محتمل مسألة أنه يعتبر أن روا ح الطيهيي اليخياصية
بك مسي ة؟ الروائح مسألة غير موضوعية تماما .ال يمكن رفض التسكئيئن أو
المعاملة بطريقة مختلفة فيما يتعلق بالسكن بسبب افتراض أنه قد تئوجئد روائئح
للطهي .ينبغي على مقدم خدمة اإلسكان التعامل مع هذا الموقف كما يتعامل مع
أي موقف آخر ينطوي على روائح قوية ،مثل تلك المتعلقة بدخان السجائئر ،أو
اإلفراط في العطور ،أو الثوم ،أو الطعام المحترق .ومع ذلك ،فئلئيئس مئن حئق
الساكن أن يسمح للروائح الخاصة به ،مهما كئانئت هئذ الئروائئح ،بئأن تئقئتئحئم
الشقق األخرى أو المناطق المئشئتئركئة لئدرجئة أن تئعئوق اسئتئمئتئاع الئوحئدات
السكنية األخرى .ينبغي على مقدم خدمة اإلسكان التعامل مع كل مئوقئف عئلئى
حدة ،مثالً "الشكوى من الرائحة" ،وتذكر أال يؤثر علئى هئذا الئتئعئامئل عئوامئل
مثل من هم السكان ،أو البلد الذي يأتون منه ،أو كئيئف يئقئومئون بئالئعئبئادة ،أو
العِرق ،أو اللون ،أو الحالة األسرية.

يسمح ألصحاب العقارات بطلب الوثائق وإجراء تحقيقات لئتئحئديئد مئا إذا كئان
المستأجر المحتمل يستوفي المعايير لئلئتئأجئيئر ،طئالئمئا يئتئم تئطئبئيئق نئفئس هئذا
اإلجراء على جميع المستأجرين المحتملين .يمكن ألصئحئاب الئعئقئارات طئلئب
وثائق الهوية وبدء عملية فحص االئتمان لضمان الئقئدرة عئلئى سئداد اإليئجئار.
ومع ذلك ،فإن قدرة الشخص على سداد اإليجئار أو صئالحئيئتئه كئمئسئتئأجئر ال
تتصل بالضرورة بوضع الهجرة الخاص به أو بها.
هل يؤثر وضع الهجرة الخاص بي على الطريقية اليتيي سيأعياميل بيهيا إذا تيم
التمييز ضدي؟ تشمل حماية قانون اإلسكان العادل جميع األشخاص المقيئمئون
في الواليات المتحدة .ال يؤثر وضع الهجرة لشخص ما على حقوقه أو حقئوقئهئا
أو المسئوليات الفدرالية لإلسكان العادل .يحظئر الئقئانئون الئتئمئيئيئز فئي الئبئيئع،
واإليجار ،وتمويل المساكن ،والعمليات األخرى ذات الصئلئة بئاإلسئكئان ،عئلئى
أساس العِرق ،أو اللون ،أو األصل القومي ،أو الئديئانئة ،أو الئجئنئس،الئنئوع ،أو
الحالة األسرية ،أو اإلعاقة .مثل هذا التمييز غئيئر قئانئونئي بئغئض الئنئظئر عئن
وضع الهجرة الخاص بالضحية .حتى إذا تئقئدمئت بشئكئوى تئتئعئلئق بئاإلسئكئان
العادل ،تنص توجيهات  HUDعلى أال يسئأل قسئم اإلسئكئان الئعئادل وتئكئافئؤ
الفرص داخل  HUDعن وضع الهجرة عندما يتقدم الناس بالشكاوى.
ماذا يمكنني أن أفعل إذا قام صاحب العقار أو أحد اليجيييران بياليتيهيدييد بي بي
 ICEعني ،أو عن أحد أفراد العا لة أو أحد األصدقاء إذا قيميت بياإلبي عين
تمييز في اإلسكان إلى مركز اإلسكان العادل المحلي الخاص بينيا ،أو ،HUD
أو لجنة الحقوإل المدنيية؟ ال يئجئوز اإلكئرا  ،أو الئتئرهئيئب ،أو الئتئهئديئد ،أو
التدخل في ممارسة شخص ما أو التمتع بالحقوق الممئنئوحئة أو الئتئي يئحئمئيئهئا
القانون الفدرالي لإلسكان العادل .يشمل هذا التهديدات باإلبالغ عن شئخئص مئا
إلى هيئة إنفاذ الهجرة والجمارك ( )ICEإذا قئام بئالئتئبئلئيئت عئن الئتئمئيئيئز فئي

الموارد:
قُم بزيارة صفحة  FHCCIالتعليمية اإللكترونية على الموقع
 www.fhcci.orgثم اذهب إلى أقسام "األصل القومي" و،أو "الديانة"
للحصول على نس .من الموارد أدنا ومعلومات أخرى.
توجيهات  HUDإلتقان اللغة اإلنجليزية بشكل محدود
حمايات قانون اإلسكان العادل الذي أصدرته  HUDلألشخاص الذين يتقنون
اللغة اإلنجليزية بشكل محدود
روائح الطهي واألصل القومي
بيان  HUDعلى المواد الدينية
مالحظة :هناك بعض اإلعفاءات من قوانين اإلسكان العئادل .بئرجئاء االتصئال
على  FHCCIحتى لو كنت تعتقد أن صاحب العقار الخاص بك قد يكون لديئه
إعفاء من القانون .قُم باالتصال على  FHCCIعلى رقئم 016-766-3760
أو بالبريد اإللكتروني  info@fhcci.orgإذا كنت تعتقد أنك ضحية لئلئتئمئيئيئز
فيما يتعلق باإلسكان ألنك مهاجر أو الجئ ،أو بسبب المكان الذي أنت منئه ،أو
بسبب عقيدتك الدينية.

مهمة مركز اإلسكان العادل لوالية إنديانا الوسطى ( ) FHCCIهي ضمان تكافؤ فرص اإلسكان بالقضاء على التمييز المتعلق باإلسكان من خالل التأييد ،واإلنفاذ،
والتعليم والتوعية .تقع  FHCCIفي  ،445 N. Pennsylvania St., Suite 811, Indianapolis, IN 46204والية إنديانا .هاتف رقم -766-3760
 016أو  .288-863-6823خدمة الترحيل ( .611 :)Relayالبريد اإللكتروني info@fhcci.org :اإلنترنتwww.fhcci.org :
تم دعم العمل الذي وفر األساس لهذا المنشور بالتمويل بموجب منحة،اتفاقية تعاونية مع وزارة األسكان والتنمية الحضرية األمريكية ( .)HUD
تكرس هذ المادة ونتائج هذا العمل للجمهور .مسئولية الكاتب والناشر تنحصر في دقة البيانات والتفسيرات الواردة في المنشور .هذ المعلومات
ليست مشورة قانونية بذاتها؛ وللحصول على المشورة القانونية بخصوص موقف معين ،عليك االتصال بمحامي .تتُاح صيت بديلة لألشخاص من
ذوي اإلعاقات عند الطلب © .مركز اإلسكان العادل لوالية إنديانا الوسطى  .8316ال تقُم باالستخدام بدون إذن صريح من  .FHCCIنسخة رقم
 .8116ص388

