
  

 91-كوفيدلفيروس اإلسكان العادل والوباء الحالي 
 

ا ما إذ بشككك لخاص ومقفم  ادخفمات االجتماعية أشكككمكادمات مل  كونيتيكتيتلقى مركز اإلسككككال ادلافي    
ا  ُيسكككمى (91-كو يف فيروسعلى األشكككخاص ادذيل قف يوكككابول ب سكككر كانت قوانيل اإلسككككال ادلافي ت أيضككك 

 .وابيل بهاألشخاص ادم ذدكبخالف  ( أوكورونا فيروسب
 
واألشككككخاص ادذيل  91-كو يف فيروسباألشككككخاص ادموككككابيل  ل أل تحم  قوانيل اإلسكككككال ادلافي، يمكنلم

 به. أنهم موابول ُيلتبرول
 
 

 قومياإلسكان العادل والتمييز ال
 91- كوفيدفيروس و

 
 :أنه لنىهذا يوادتمييز على أساس األوي ادقوم .  ادقوانيل ادفيفرادية وقوانيل ادوالية دإلسكال ادلافيتحظر 

 
ة وككككابإلاحرمانك مل ادسكككككل أو ادم وك ألنك مل أحف ادبلفال األك ر أل يتم  ُيلتبر مل غير ادقانون  •

 .لى أنك مل هذا ادبلفُينظر إديك ع أو 91-كو يف فيروسب
 

قواعكف مختلفكة عل أ  شكككككككخص نخر ألنكك مل أحف ادبلفال  ُتفرض عليككأل  ُيلتبر مل غير ادقكانون  •
 .لى أنك مل هذا ادبلفُينظر إديك ع أو 91-كو يف فيروسبوابة إلااألك ر 

 
أو يحاوي طرفك ألنك مل أحف  الءإلخبا أل يرسككككككي دك مادك ادلقار إشككككككلار ُيلتبر مل غير ادقانون  •

 .لى أنك مل هذا ادبلفُينظر إديك ع أو 91-كو يف فيروسبوابة إلاألك ر ادبلفال ا
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 91-كوفيد فيروسواإلسكان العادل والعجز 
 

 على أسككككككاس اإلعاقة. إذا كنت موككككككا ادتمييز  ادقوانيل ادفيفرادية وقوانيل ادوالية دإلسكككككككال ادلافيتحظر 
 مايتكويجوز ح ادقوانيل ادفيفرادية وقوانيل ادوالية دإلسككككال ادلافيبموج   ر ملاقتلتب،  91-كو يف فيروسب

 .مل ادتمييز
 

دكل مادك ادلقار أو مزوف اإلسككككككال يحرمك مل ادسككككككل أو  91-كو يفبفيروس  موكككككا  كلتإذا دم  •
 .غير قانون  ويج  عليك االتواي بادمركزيلتبر ،  هذا أنك موا  بادفيروس يلتقفولادم وك ألنهم 

 
ودكل مادك ادلقار أو مزوف اإلسكككككككال يفرض عليك ادحجر  91-كو يفبفيروس  موككككككا  كلتإذا دم  •

ير قانون  غيلتبر  هذا ، أنك موا  بادفيروس يلتقفوليفرض عليك قواعف مختلفة ألنهم  أوادوح  
 .ويج  عليك االتواي بادمركز

 
 

، عليك قواعف مختلفةتم  رض مل ادسككككل أو ادم وك أو  تم حرمانكو 91- كو يفبفيروس إذا تم تشكككخيوكككك 
 ادتك.حاالتواي بادمركز حتى نتمكل مل مناقشة وشرح كيفية تطبيق قوانيل اإلسكال ادلافدة على   يج 
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