
 مسکن زمینھ دسترسی بھدر  مھاجران، پناھندگان و معتقدان بھ مذاھب مختلف علیھپروژه مبارزه با تبعیض 

وابستگی قومی ممنوع می باشد. برای مطالعھ لیست کامل و  ملیتبرطبق قوانین فدرال و ایالتی، اعمال تبعیض  بر اساس مذھب، 
 کلیک کنید. این لینکحمایت قانون مبارزه با تبعیض قرار دارند، روی افرادیکھ تحت 

 ، پناھندگان و معتقدان بھ مذاھب گوناگون حمایت میکند.مھاجران، از ھمھ مسکن زمینھ دسترسی بھقانون مبارزه با تبعیض در 

قرار  ھ مسکن مورد تبعیض، در دسترسی بو کشور اولیھ تان بخاطر مذھب ستید یامھاجر یا پناھنده ھبدلیل آنکھ اگر فکر میکیند کھ 
 تماس بگیرید.  ۲۴۷۴۴۰۱-۸۶۰ ره تلفند با شماگرفتھ ای

 مھاجرت تان، از شما دفاع خواھد کرد. پرونده قانون مبارزه با تبعیض بی توجھ بھ وضعیت قانونی

ین بھ ا ھیچ صاحبخانھ ای حق ندارد بدلیل وضعیت پرونده مھاجرت شما، ملیت تان یا مذھب تان، با شما رفتار متفاوتی داشتھ باشد.
 کھ مسئول اجاره مسکن ھستند نمی توانند:معنای آن است کھ اشخاصی 

 دریغ کند. بدلیل آنکھ شما یک مھاجر ھستید یا بھ مذھب خاصی اعتقاد دارید،از اجاره مسکن بھ شما بھ  •
 از اجاره مسکن بھ شما بھ این دلیل کھ آمریکائی نیستید خودداری کند. •
 اعتقاد دارید، از شما بیشتر از دیگران تقاضا کند. ھنگام اجاره، بدلیل آنکھ شما یک مھاجر ھستید یا بھ مذھب دیگری •
بھ این دلیل کھ مھاجر، پناھنده یا معتقد بھ مذھب دیگری ھستید، خواھان یک شخص دوم برای امضای قرارداد اجاره با شما  •

 باشد.
 .کنید خودداری غذای مورد عالقھ تانایجاد بو، از پخت حق ندارد بھ شما بگوید کھ بدلیل  •
 ، خودداری کند.صحبت نمی کنید گلیسیزبان انبھ شما یا یکی از بستگان  آنکھبدلیل حق ندارد از اجاره مسکن  •
 حق ندارد بھ شما بگوید کھ خارج از منزلتان بھ زبان انگلیسی صحبت کنید. •
م ھ مستاجرانی زندگی میکنند کھ از کشور اولیھ شما یا  اشھمسایگی حق ندارد شما را مجبور بھ انتخاب آپارتمانی کند کھ در  •

 مذھب تان ھستند.
مجبور بھ  وادار بھ اجرای قواعدی بکند کھ مستاجران دیگر بدلیل مذھب یا اینکھ پناھنده یا مھاجر ھستید، شما راحق ندارد  •

 اجرای آن نیستند.

 صاحبخانھ حق ندارد از شما بخواھد تا مذھب تان را بھ وی اعالم کنید.

 تان، از شما بخواھد تا وضعیت قانونی مھاجرت تان را بھ وی اعالم کنید. حبت کردنیا نحوه صصاحبخانھ حق ندارد بدلیل ظاھر 

ممکن است از شما وضعیت قانونی تان در آمریکا را سوال  و یا شخص دیگری برخی از صاحبخانھ ھا یا نمایندگان آژانس مسکن
مشاھده نموده یا شماره سوشیال سکوریتی تان را بخواھند. اگر فکر میکنید یزای شما را و و رین کارتگ کنند کھ درخواست و نموده

 ید.مسکن در ایالت کانکتیات تماس بگیرشما است، با مرکز مبارزه با تبعیض در حق دسترسی بھ  ملیتکھ سواالت این شخص بدلیل 

، قانون مبارزه با تبعیض کماکان بھ حمایت از حقوق شما ادامھ خواھد شدید و زندگی در آن پس از انکھ شما موفق بھ اجاره مسکن
  آنس مسکن یا ھر شخص دیگری حق ندارد:آژ توجھ داشتھ باشید کھ صاحبخانھ، نماینده داد.

 استفاده نکنیدو نشان مذھبی  پوششچفیھ یا ھر نوع کپی، ، برقھحجاب،  از از شما بخواھد کھ •

 اج کند.اقامت قانونی تان در آمریکا، شما را از مسکن اخر پناھندگی یا شما را بدلیل مذھب تان، وضعیت •

 یا ھرگونھ آزار و فشار قرار دھد. مورد تھدید ا،اقامت قانونی تان در آمریک پناھندگی یا شما را بدلیل مذھب تان، وضعیت •

 نمونھ ھائی از فشار و تھدید بھ قرار زیر است:

 بدلیل وضعیت پرونده قانونی مھاجرت تان، از شما بھ پلیس گزارش بدھدتھدید کند کھ  •
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  بگوید کھ شما از کشور اخراج خواھید شد. •

 خواھید شد. بازگرداندهتان بگوید کھ شما بھ کشور •

و  ھدیدمورد ت بھ این دلیل کھ مسکن را ترک نمی کنید، را بنویسد تا شما کننده و توھین روی دیوار مسکن شما مطالب تھدید آمیز •
 آزار قرار دھد.

 وای نژآد پرستانھ یا علیھ مذھب تان بگوید.ناسزاھایی با محت یا اعضای خانواده تان، علیھ شما •

ی ومثل استخر یا محل شستش مجموعھ مسکونیتان یا بخش ھای جانبی  اموالاز ورود شما بھ مسکن تان یا از دسترسی تان بھ •
  لباس جلوگیری کند.

 قانون مبارزه با تبعیض، از حقوق شما ھنگام خرید مسکن یا دریافت وام مسکن دفاع میکند.

قادر بھ خرید یک خانھ یا دریافت وام نبوده  ،تان بخاطر مذھب یا وضعیت پرونده مھاجرت یا پناھندگی تانبدلیل اگر فکر میکیند کھ 
 رید.اید، با مرکز مبارزه با تبعیض در دسترسی بھ مسکن در ایالت کانکتیکات تماس بگی

باید توجھ داشت کھ در قانون مبارزه با تبعیض در دسترسی بھ مسکن، چند استثناء نیز وجود دارد. لطفا اگر فکر میکنید کھ 
 صاحبخانھ تان از قانون مبارزه با تبعیض معاف میباشد، با ما تماس بگیرید.

 ھ این آدرس ھا مراجعھ کنید:بمنظور کمک بیشتر در امور مھاجرت و پناھندگی ب




