مھاجرين ،پناھندگان ،و مردمان از ھر طبقه عقيدتی
حقوق تھيه اسکان
برگه حقايق شمار ه 15

•
•
•
•

بشما بگويند که به کشور خودتون بازگرديد؛
رو ديوار ھای خانه تان نقاشی کنند يا چيزی بنويسند ،به شما يا خ!ان!واده ش!م!ا
تھمت بزنند يا تھديد کنند که اگر از خانه بيرون نشديد؛
بخاطر نژاد ،مليت يا دين رو شما يا خانواده شما داد يا تھمت بزنند؛ يا
راه خانه شما را ببندند ،نگذارند دسترسی به وسائ!ل ي!ا ام!الک خ!وي!ش )م!ث!ل
استخر شنا يا محل لباس شويی( داشته باشيد.

آيا صاحب خانه من ميتونه به من بگه که من نميتونم اقالم مذھبی ام را به نمايش
بگذارم؟
خير .ھدايات حاصله از وزارت اسکان و شھرسازی آمريکا بيان م!ي!ک!ن!د ک!ه ت!ح!ت
متمم اول قانون اساسی ،دولت ما نمی تواند با آزادی م!ذھ!ب دخ!ال!ت!ی داش!ت!ه ب!اش!د.
نمايش اقالم مذھبی توی منازل مجاز است بش!رط!ي!ک!ه ھ!م!چ!ون ف!رص!ت ھ!اي!ی ب!ه
پيروان ھمه اديان داده شود.
چی ميشه اگر يک صاحبخانه بگه که من بايستی اول انگليسی صحبت کنم تا بھم
منزلی داده شود؟
افرادی که مھارت محدود تو زبان انگلي!س!ی ) (LEPدارن!د م!ي!ت!وان!ن!د ب!ه ح!د ک!اف!ی
صحبت کنند تا موارد الزمه واسه معامله يک خانه را حل بسازند يا تو خانواده ي!ک
کسی دارند که کمک کند ،به اين ترتيب رد کردن افراد ) (LEPدر راب!ط!ه ب!ا خ!ان!ه
خيلی تشويق نمی شود ،چنانکه در قانون مسکن و شھرسازی ھم توضيح داده شده.
اجراآتی تبعيض آميز ميتواند شامل تبليغاتی ح!اوی ب!ي!ان!ات م!ث!ل ”ت!م!ام مس!ت!أج!ران
بايستی انگليسی صحبت کنند“ باشد يا اخراج تمام متقاضيان که به روانی ن!م!ي!ت!وان!ن!د
انگليسی صحبت کنند .اگر ارائه دھنده مسکن يا مستأجر ميتواند ب!ه خ!دم!ات ک!م!ک
زبانی بطور مجانی يا با ھزينه کم دسترسی داشته باشد ،ھر نوع توج!ي!ه ک!ه ھ!زي!ن!ه
داشته باشد واسه رد کردن معامله با شخص  ،LEPنيز بال فاصل!ه ب!ررس!ی خ!واھ!د
گرديد .عالوتاً ،زبانی که مستأجران بين خودشان يا با م!ھ!م!ان!ان ش!ان ص!ح!ب!ت م!ی
کنند ،به ھيچ وجه ارائه دھندگان مسکن يا ھمسايگان را بطور ق!ان!ون!ی م!ت!أث!ر ن!م!ی
سازد .بنابراين منع کردن مستأجران که زبان دي!گ!ری ص!ح!ب!ت ن!ک!ن!ن!د ي!ا س!خ!ن!ان
تھديدآميزی واسه مستاجران برای صحبت کردن زب!ان ھ!ای غ!ي!ر ان!گ!ل!ي!س!ی ھ!ي!چ
توجيه قابل درک تحت قوانين عادالنه مسکن ندارد.
به ھمين ترتيب در رابطه با خريد و فروش روانی زبان انگليسی خيلی م!ھ!م ن!ي!س!ت
چرا که اين يک رابطه مدام نمی باشد ،و نه ھم اين در راب!ط!ه ب!ا ص!اح!ب خ!ان!ه و
مستأجر يک موضوع خيلی ضروری می باشد که در آن ارتباطات به ويژه پ!ي!چ!ي!ده
و يا مکرر نيست .مثالً ،يک صاحبخ!ان!ه از ي!ک ش!رک!ت م!رب!وط!ه ک!ه ک!ارم!ن!دان
متفاوت دارد کار بگيرد يا در غ!ي!ر اي!ن ص!ورت م!ي!ت!وان!د ب!ه ک!م!ک ھ!ای زب!ان!ی
دسترسی داشته باشد .به ھمين نحو ،امتناع از اجازه دادن به ي!ک ش!خ!ص  LEPک!ه
اسناد وام مسکن را ترجمه کند ،يا ام!ت!ن!اع از ارائ!ه وام گ!ي!رن!ده ب!ا ت!رج!م!ه ک!ردن
مدارک که قرض دھنده يا کارگزار وام مسکن به راحتی در دسترس قرار داده ،نيز
به احتمال زياد واسه حصول منفعت قابل توجه ،قانونی و غير ت!ب!ع!ي!ض آم!ي!ز الزم
نمی باشد .به ھمين ترتيب ،محدود کردن قرض گيرنده واسه استفاده از يک مترج!م،
يا الزم قرار دادن يک امضأ کننده ديگر واس!ه وام مس!ک!ن ھ!م ث!ب!ات ق!اب!ل ت!وج!ي!ه
نيست.
چه ميشود اگر ﯾک متقاضی اخيراً مھاجـر شـده و شـمـاره
امنيت ملی و سابقه کاری ﯾا مستأجری در آمرﯾکا ندارد؟

قوانين اسکان ايالتی و فدرالی عادالنه از تبعيض براساس مليت ،دين ،اصل و نسب
و نيز گروه ھای ديگر محفوظ شده ممانعت ميک!ن!د .اي!ن م!ح!اف!ظ!ت در ت!م!ام ان!واع
معامالت اسکانی ،بشمول اجاره ،فروش ،وام مسکن ،بيمه ،و منطقه بندی قابل اجرا
می باشد .قوانين عادالنه اسکان بدون توجه به وض!ع!ي!ت پ!ن!اھ!ن!دگ!ی ش!م!ا را ت!ح!ت
پوشش قرار ميدھد .اين غير قانونی است که يک صاحب خانه ي!ا آژان!س م!ع!ام!الت
امالک با شما بخاطر وضعيت پناھندگی ،مليت ،يا دين رفتار مت!ف!اوت داش!ت!ه ب!اش!د.
اين بدان معناست که افرادی که شامل اجاره داری خانه ھا يا اپارتمان ھا ھستند:

•

نبايستی بخاطر مھاجر بودن ،پناھنده ب!ودن ي!ا ب!خ!اط!ر ع!ق!ي!ده از دادن خ!ان!ه
اجاره يی انکار کند؛

•
•

نبايستی بخاطر اينکه امريکايی نيستيد به شما خانه اجاره يی ندھد؛
نبايستی بخاطر کشور اصلی ،وضعيت پناھندگی يا بخاطر دين از شم!ا اج!اره
زيادی بگيرد يا تضمين زياد تر بخواھد؛

•

نبايستی بخاطر مھاجرت ،وضعيت پناھندگی يا دين تان از شم!ا ب!خ!واھ!ن!د ک!ه
يک امضأ کننده ديگر بايد شما را ھمراھی کند.

•

نبايستی بخاطر امکان بوی غذا به شما بگويد که غذای مورد پسند تانرا پ!خ!ت!ه
نکنيد.

•

نبايستی از دادن خانه اجاره يی به شما انکار کن!ن!د ب!خ!اط!ري!ک!ه ش!م!ا ي!ا ي!ک
عضو خانواده تان نميتوانند انگليسی صحبت کند؛

•
•

نبايستی به شما بگويد که بيرون اپارتمان تان بايستی انگليسی صحبت کنيد؛

•

نبايستی باالی شما فشار بياورند که در نزديکی ھموطنان خود تان ،يا کس!ان!ی
که به زبان شما صحبت ميکنند ،يا ھم مذھب شما ھستند اپارتمان بگيريد؛ يا
نبايستی قوانين را باالی شما يا فاميل شما اجرا کند بخاطريکه شما مھ!اج!ر ي!ا
پناھنده ھستيد يا دين ديگری داريد ،اما بقيه از اين قوانين مستثنی باشند.

اين يک مورد غير مجاز است اگر صاحب خانه در مورد وضعيت پن!اھ!ن!دگ!ی ش!م!ا
سؤال کند بخاطريکه طرز ظاھری ،صحبت کردن يا لب!اس پ!وش!ي!دن ش!م!ا م!ت!ف!اوت
است .بعضی صاحب خانه ھا ،آژانس معامالت امالک و کسانی دي!گ!ری ک!ه دس!ت
اندرکار اسکان ھستند شايد از شما سؤال کنند که آيا بطور قانونی در کشور زن!دگ!ی
ميکند ،يا بخواھد گرين کارد شما را ببيند يا شماره امنيت ملی تانرا از شما بخواھ!د.
يک ارائه دھنده خانه ميتواند در مورد وضعيت حقوقی سوال کند تا زمانيکه که اي!ن
پرس و جو مخصوص به پناھندگان ،مليت يا دين مخصوص نباشد.
ھمچنان شما محافظت ميشوييد اگر بخواھيد خانه ای بخريد ،يا وام مسکن بگيريد ،و
بخاطر وضعيت پناھندگی ،مھاجرت يا عقيده تان با شما رفتار م!ت!ف!اوت ش!ود ي!ا از
اجرای معامله خود داری صورت بگيرد.

قوانين اسکان ايالتی و فدرالی منصفانه پس از ماندن تو خانه يا منزل ب!ه م!ح!اف!ظ!ت
از شما ادامه ميدھد .يک صاحب خانه ،آژانس معامالت امالک و کسانی ديگری که
دست اندرکار اسکان ھستند نمی توانند:

•

به شما بگويند که روسری ،حجاب ،مانتو ،چيقه ،کيپا ،ي!ا ل!ب!اس م!خ!ص!وص
مذھبی يا عالمات مخصوص عقيدتی تانرا نپوشيد؛

•
•

شما را بخاطر دين ،موقعيت پناھندگی يا مھاجرتی اخراج کنند؛ يا
بخاطر دين ،وضعيت مھاجرتی يا پناھندگی به شما تھديد يا حراسان تون کنند.

حراسانيدن يا تھديد کردن شامل موارد ذيل ميشود:

بسياری از ارائه دھندگان مسکن از معيارھای آزمايش!ی ک!ه بس!ت!گ!ی ب!ه اط!الع!ات
مانند شماره امنيت ملی ،استخدامی گذشته ،و سابقه مستأجری دارد استفاده ميکنند.

•

تھديد کنند شما را که ب!خ!اط!ر وض!ع!ي!ت پ!ن!اھ!ن!دگ!ی ت!ون ب!ه پ!ل!ي!س ي!ا اداره
مھاجرتی گزارش ميدھند.

اسناد جايگزين برای تعيين اينکه اگر يک مھاجر تازه وارد قادر به پ!رداخ!ت اج!اره

•

بگويند که شما دپورت خواھيد شد؛

بوی پخت و پز شما واسه آنھا توھين آميز خواھد بود؟ احساس
بو يک مسئله کامالً عاطفی است نمی توانيد رد بشيد يا بطور متفاوت ب!ا ش!م!ا رف!ت!ار
شود فقط بخاطر اين گمانی که شايد غذا ھای شما بويی دارد .يک ارائه دھنده مس!ک!ن
بايستی اين چنين وضعيت را مثل ھر مسئله ديگر کن!ت!رول ک!ن!د م!ث!الً ب!وھ!ای خ!ي!ل!ی
شديد ،مثل دود سيگار ،عطر خيلی زياد ،زنجبيل ،يا غذای سوخته .اما ھ!ي!چ ي!ک از
ساکنين حق آنرا ندارد که اجازه بدھد بوی ھر چيزی که باشد ،مزاحم منازل دي!گ!ران
يا جاھای عمومی که باعث لذت ديگران است ،شود .ارائه دھندگان مسکن ھ!ر ي!ک
موقعيتی را بايستی جداگانه ببينند ،در رابطه با ”شکايت از بو“ ،به ي!اد داش!ت!ه ب!اش!ي!د
که مستأجر چه کسی است ،آنھا از کجا آمده اند ،چگونه عبادت می کنند ،مل!ي!ت آن!ھ!ا
چی ھست ،رنگ يا وضعيت خانواده نبايستی تأثيری باالی رفتار آنھا داشته باشد.
منابع:

•

از صفحه آموزشی  FHCCIدر  www.fhcci.orgدي!دن ک!ن!ي!د و ب!ه کش!ور
اصلی /يا بخش مذھبی رفته کپی منابع ذيل و اطالعات ديگر را ببينيد.

•
•

ھدايات مھارت محدود در زبان انگليسی HUD

•
•

ايمنی ھای قانون اسکان عادالن  HUDواسه اف!رادی ک!ه ت!و زب!ان ان!گ!ل!ي!س!ی
روان نيستند.
بوی پخت و پز و زادگاه اصلی
بيانيه  HUDباالی اقالم مذھبی

يادداشت :برخی استثناآتی در قوانين اسکان عادالن!ه وج!ود دارد .ل!ط!ف!ا ً ب!ا FHCCI
تماس بگيريد حتی اگر فکر می کنيد که صاحبخانه شما از اين قانون مستثنا است .ب!ه
 FHCCIدر شما ره  317-644-0673زن!گ ب!زن!ي!د ي!ا در info@fhcci.org
ايميل بکنيد اگر شما فکر می کنيد که بخاطر اينکه يک پناھنده يا يک مھاجر ھست!ي!د،
چون تعلق به يک کشوری داريد يا به دليل دين يا عقيده تان دستخوش تبعيض اسک!ان
شده ايد

و پيروی از قوانين است ،در دس!ت!رس م!ی ب!اش!د .ب!رای ل!ي!س!ت اس!ن!اد ک!ه ھ!وي!ت
متقاضی ،سابقه مستأجری و تاريخ اعتبار يا ت!وان!اي!ی پ!رداخ!ت اج!اره را مش!خ!ص
ميکند ،با  FHCCIتماس بگيريد يا به صفحه وبسايت آموزشی ما مراجعه کنيد.
صاحبخانه ھا اجازه دارند تقاضای اسناد و تح!ق!ي!ق ک!ن!ن!د ت!ا مش!خ!ص ش!ود ک!ه آي!ا
مستأجر احتمالی ميتواند معيارھای اجاره داری را برآورده بس!ازد ي!ا خ!ي!ر ،ام!ا ت!ا
زمانيکه اين روند واسه ھمه مستأجران احتمالی ق!اب!ل اج!را ب!اش!د .ص!اح!ب!خ!ان!ه ھ!ا
ميتوانند واسه اسناد ھويت و چک ھای نيسه سؤال کنند تا مطمئن شوند که مس!ت!أج!ر
احتمالی قابليت پرداخت اجار را دارد .اما قابليت پرداخت اجاره يا سالمتی مستأجر
متصل به وضعيت پناھندگی او نمی تواند باشد.
آﯾا وضعيت مھاجرتی من تأثيری باالی طرز درمان مـن مـی
گذارد اگر با من تبعيض صورت بگيرد؟ ھر شخصی در اي!االت م!ت!ح!ده
توسط قانون اسکان عادالنه فدرال محاف!ظ!ت م!ي!ش!ود .وض!ع!ي!ت م!ھ!اج!رت!ی ش!خ!ص
ھيچگاه حقوق مسکن يا مسؤليت ھای او را تحت تأثير قرار نمی دھد .اين ق!ان!ون در
فروش ،اجاره و تأمين مالی مساکن و نيز در کليه معام!الت م!رب!وط ب!ه اس!ک!ان ب!ر
اساس مليت ،رنگ ،اصل و نسب ،مذھب ،جنس ،وضعيت خانوادگی و معلولي!ت ،از
تبعيض ممانعت ميکند .بدون توجه به وضعيت پناھندگ!ی ،اي!ن چ!ن!ي!ن ت!ب!ع!ي!ض غ!ي!ر
قانونی است .حتی اگر شما يک شکايت به اسکان عادالنه ارس!ال م!ي!ک!ن!ي!د ،چ!ن!ان!ک!ه
وزات اسکان و شھرسازی ) (HUDتوضيح م!ي!دھ!د ،ک!ه دي!پ!ارت!م!ان ف!رص!ت ھ!ای
مساويانه و اسکان عادالنه ت!ح!ت وزارت اس!ک!ان و ش!ھ!رس!ازی ھ!ي!چ!گ!اه در وق!ت
بايگانی شکايت در مورد وضعيت پناھندگی سؤال نمی کنند.
چه ميتوانم بکنم اگر صاحبخانه يا ھمسايه مرا ،يا يک عضو خانواده ،يا دوستانم
را بخاطر شکايت تبعيض به آژانس اسکان و شھرسازی يا کميسيون حقوق مدنی،
تھديد به گزارش به  ICEکنند؟ ب!زور وادار ک!ردن ،ت!رس!ان!دن ،ت!ھ!دي!د ک!ردن ،ي!ا
دخالت در حقوق اعطا شده يا محفوظ شده يک شخص توسط ق!ان!ون اس!ک!ان ع!ادالن!ه
فدرالی غير قانونی است .اين شامل تھديد کردن يک شخص واس!ه گ!زارش ب!ه اداره
مھاجرت و اجرای گمرکی  ICEميشود اگر آنھا ت!ب!ع!ي!ض در ارت!ب!اط مس!ک!ن را ب!ه
 HUDگزارش بدھند .ھنگ!ام ت!ح!ق!ي!ق!ات در م!ورد ت!ب!ع!ي!ض اس!ک!ان HUD ،واس!ه
وضعيت پناھندگی ھيچ تحقيقی نمی کند .اگر شما يک شکايتی به  HUDي!ا ي!ک!ی از
آژانس ھای ديگر بايگانی کرديد يا ميخواھيد بکنيد ،اما نگ!ران ھس!ت!ي!د ک!ه در م!ورد
شما يا اعضای خانواده تان شايد به  ICEگزارش داده شود ،لطفا ً خط مش!ی  ICEدر
مورد افرادی که در صدد قانون شکايت واسه حقوق مدنی ھستند را مطالعه کنيد .پس
از بايگانی کردن يک شکايت واسه اسکان عادالنه ،زمانی که شما با  ICEب!ه ت!م!اس
يشوييد ،بايستی به  ICEاطالع بدھيد که شم!ا در ص!دد مس!ک!ن ع!ادالن!ه ب!ه HUD
شکايت کرديد .اگر ھنوز ھم شما از ارائه شکايت ترس داريد ،شما م!ي!ت!وان!ي!د ب!ط!ور
ناشناس در مورد نگرانی تان با  FHCCIتماس بگيريد FHCCI .ميت!وان!د مس!ت!ق!الً
تحقيقات خودش را انجام بدھد.

چه ميشود اگر ﯾک صاحبخانه آﯾنده نگر مطرح کند که شـاﯾـد

ھدف مرکز اسکان عادالنه انديانای مرکزی ) (FHCCIايجاد فرصت ھای مساويانه اسکان با از بين بردن تب!ع!ي!ض اس!ک!ان از ط!ري!ق ح!م!اي!ت ،اج!رای ،آم!وزش و پ!رورش و
امدادرسانی می باشد FHCCI .در نشانی  445 N. Pennsylvania St., Suite 811, Indianapolis, IN 46204.موقعيت دارد .تلفن 317-644-0673 :ﯾـا 855-270-7280
Relay: 711

اﯾميلinfo@fhcci.org :

وبwww.fhcci.org :

کاری که واسه اين نشريه اساس مھيا کرد ،حمايت مالی تحت توافقنامه با ديپارتمان اسکان و توسعه شھری می باشد .ماده و يافته ھای اين کار به مردم اخت!ص!اص
داده ميشود .نويسنده و ناشر به تنھايی مسؤل ثبات بيانيه ھا و تفسيری می باشند که در اين نش!ري!ه اس!ت .اي!ن اط!الع!ات خ!ود ي!ک مش!وره ح!ق!وق ن!ي!س!ت ،واس!ه
راھنمايی حقوقی در مورد يک موقعيت مخصوص ،با يک وکيل تماس بگيريد .فارمت ھای جايگزين واسه معلولين مطابق با تقاضای در دسترس قرار می گيرد.

© Fair Housing Center of Central Indiana 2017. Do not use without the express permission of FHCCI. Version 2/17. P025

