قوانين االسكان العادل تقوم بحماية
المهاجرين والالجئين وجميع الناس من مختلف االديان والمعتقدات

قوانين االسكان العادل الفيدرالية والمحلية تمنع التمييز على اساس مكان الوالدة والدين واالصل .القائمة التالية لالشخاص الذين يقعون
تحت الحماية وال يمكن التمييز عنهم لهذه االسباب :العرق ,اللون ,بلد المنشا ,الجنس ,الدين ,الوضع العائلي او وضع االطفال ,العوق
(العقلي او البدني),بلد االصل ,الوضع الزوجي ,العمر (باستثناء القاصرين) ,التوجه الجنسي ,التسمية الجنسية (متحولي الجنس) ,ومصدر
الدخل المادي (رفض مساعدات االسكان الحكومية مثال).

قوانين االسكان العادل تقوم بحماية
المهاجرين والالجئين وجميع الناس من مختلف االديان والمعتقدات
قم باالتصال على مركز قانون االسكان العادل في والية كونيكتيكات على الرقم  8602474401اذا كنت تعتقد انك كنت ضحية تمييز
ضد اسكانك في مكان ما بسبب كونك مهاجر او الجئ او بسبب موطنك االصلي او الدين والمعتقد.

قوانين االسكان العادل تقوم بحمايتك بغض النظر

عن وضع الهجره لديك.

انه من غير القانوني ان يقوم مالك السكن بمعاملتك باختالف على اساس وضع الهجره لديك او مكان بلدك االصلي او دينك.
هذا يعني ان االشخاص المسؤولين عن استئجارك مسكنا ال يمكنهم:

*رفض اعطائك مسكنا لاليجار بسبب كونك مهاجر او الجئ او بسبب دينك او معتقدك.
*رفض اعطائك مسكنا لاليجار لكونك لست من الواليات المتحدة االمريكية.
*استاجارك مسكن بسعر اكثر من الباقين او اخذ مبلغ تامين اكبر من الباقين على اساس وضع الهجره لديك او بلدك االصلي او دينك.
*ان يطلبوا منك كفيل (كو ساينر) ليوقع عقد ايجارك بسبب دينك او بسبب انك مهاجر او الجئ.
*ان يطلبوا منك ان ال تطبخ طعامك المفضل بسبب الرائحة.
*ان يرفضوا استاجارك منزال لكونك او عائلتك ال تتكلمون اللغة االنكليزية.
*ان يقولوا بانك يجب ان تتحدث االنكليزية عندما تكون خارج شقتك.
*اجبارك باختيار مكان سكن قريب من اشخاص من نفس بلدك االصلي او يتحدثون نفس اللغة او من نفس الدين.

*ان يقوموا بفرض قوانين ضدك او ضد عائلتك لكونكم الجئين او مهاجرين او بسبب دينك وال يقوموا بفرض هذه القوانين على الجميع.

انه من غير القانوني ان يقوم المؤجر بالسؤال عن دينك.
انه من غير القانوني ان يقوم المؤجر بطرح اسئله عن وضع الهجرة لديك بسبب منظرك او
 .طريقة كالمك او مالبسك.
قد يتم سؤالك من قبل الشخص المسؤول عن االيجار او مالك العقار او سمسار العقارات بسؤالك اذا كان وجودك في الواليات المتحدة
قانوني او يطلبوا رؤية ورقة االقامة (الكرين كارد) او بطاقة ضمانك االجتماعي (السوشيال سكيورتي كارد) .اذا كنت تعتقد انهم قاموا
بسؤالك عن وضع الهجرة لديك بسبب مكان بلدك االصلي قم باالتصال على مركز قانون االسكان العادل في والية كونيكتيكات.
قوانين االسكان العادلة المحلية والفيدرالية تقوم بمواصلة حمايتك بعد الحصول على مسكن ايضا .الشخص المسؤول عن االيجار او
المالك او سمسار العقارات ال يمكنهم:
*سؤالك ان تقوم بنزع غطاء راسك او الحجاب او البرقع او الكوفية او الجبة الخ من المالبس والرموز الدينية.
*ان يقوموا بطردك من المسكن بسبب دينك او بسبب كونك الجئ او مهاجر.
*ان يقوموا بتهديدك او التحرش بك بسبب دينك او لكونك الجئ او مهاجر.

التحرش او التهديد يتضمن:
*ان يقوموا بالتهديد باالبالغ عنك للشرطة او لسلطات الهجره بسبب وضعك كمهاجر.
*القول بانك سوف يتم طردك من البلد.
*ان يقولوا لك ارجع لبلدك االصلي.
*ان يقوموا بالكتابة على منزلك كعبارات مسيئة او تهديد لك وعائلتك اذا لم تقم بتغيير منزلك.
*مناداتك بعبارات عنصرية او دينية بذيئة لك ولعائلتك.
*القيام باغالق مكان دخولك لمنزلك او ممتلكاتك (كبركة السباحة او مكان غسل المالبس).

انت ايضا تحت الحماية اذا كنت تريد شراء منزل او الحصول على رهان .قم
باالتصال علينا اذا كنت تعتقد انه قد تم منعك من شراء منزل او الحصوال على
قرض رهان بسبب كونك الجئ او مهاجر او بسبب دينك.
* هناك بعض االستثناءات من قوانين االسكان العادل .اتصل بنا اذا كنت تعتقد ان الشخص المسؤول عن ايجارك مستثنى من هذا القانون.

