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 مارس اإلسكان العادل
 

برنامج اإلسكان العادل في مدينة سان دييغويقدم 
خدمات مجانية للمجتمع من أجل تعزيز فرص 

اإلسكان المتساوية من خالل جهود التوعية 
واإلرشاد والتحقيق والتنفيذ. تشمل هذه الجهود 

 األنشطة مع المنظمات الشريكة التالية: 

      اإلرشاد الى اإلسكان العادل

ندوات تثقيفية لالسكان العادل ، والمالك 
 للمستأجرين ومديري العقارات

 

ندوات تثقيفية لالسكان العادل لمشتري        
 المنازل والعاملين في القطاع العقاري

 

بناء القدرات الثقافية للمنظمات الخيرية في  
  مجال اإلسكان

 

مواد كتابية في مختلف اللغات لالسكان  
 العادل

 

المشاركة مع الفعاليات االجتماعية  في جميع  
 أنحاء مدينة سان دييغو

 

المشاركة في الجهود اإلقليمية في جميع  
 أنحاء مقاطعة سان دييغو

 

 

اعتمدت مدينة سان دييغوعلى التحليل اإلقليمي 
لعواقب اختيار اإلسكان العادل. هذا التحليل يوجه 

أهداف اإلسكان المدينة والمنطقة في تعزيز بايجاب 
 العادل.

 

هذا البرنامج ممول كليا أو جزئيا من المنحة الكتلة 
لتنمية المجتمع، ومن الوزارة االمريكية لإلسكان 

 والتنمية الحضرية من خالل مدينة سان دييغو. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 لإلبالغ عن أي مخالفة معرض اإلسكان
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www.sandiego.gov/cdbg/fairhousing 

 

 

 

 سيتم توفير هذه المعلومات في أشكال بديلة عند الطلب. لطلب

 تنسيق بديل، يرجى االتصال على خط اإلسكان العادل.

 

 

 

 

 

 

 لجمعية المساعدة القانونية في سان دييغو  مركز اإلسكان العادل

110 South Euclid Avenue 

San Diego, CA 92114 

 

 مدينة  
 سان دييغو   

العادل اإلسكان برنامج  
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المساواة في الحصول على السكن يحميها القانون 
االتحادي و قانون الوالية. قوانين اإلسكان العادل 

تسمح لك للحصول على السكن من اختيارك، خالية 
 من التمييز غير القانوني. 

القانون االتحادي يجعل التمييز غير شرعي على 
 أساس:

 االصل
 لون البشرة

 المنشأ الوطني
 الدين
 الجنسنوع 

 العجز )المادية / العقلية(
الحالة العائلية )األسر التي لديها واحد أو أكثر 

سنة  18من األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
 من العمر(

 

ويضيف قانون الدولة الحماية من التمييز على 
 أساس:

 الحالة االجتماعية
 السن

 األصل
 مصدر الدخل
 الحالة الطبية

 التوجه الجنسي
 المعلومات الوراثية

 الهوية الجنسية
 التعبير بين الجنسين

 الحالة التعسفية
 

 

 

 

 

 

 

 

 مجال اإلسكان التمييز في ضد محمي انك  
 

 

 

أو شراء المساكن، شراء التأمين  لألجورحرمان الفرد الفرصة 
على المساكن أو الحصول على قرض الرهن العقاري استنادا 

 .قانونير هو تمييز غيإلى الوضع المحمي 

تعتقد أنك قد تعرضت للتمييز السكن غير القانوني أو إذا كنت 
التحرش، يمكنك استكشاف تقديم شكوى من خالل اتخاذ 

 الخطوات التالية خالل عام واحد من وقوع الحادث:

 مارس اإلسكان العادل
 

 اتصل بلرقم 1.844.449.3500

 الحقائق والتفاصيل حول الحادث أعطي
 

  عادلإذا تستحق، سيبدأ إجراء تحقيق 
  للشكوى

 
 ، سيتم إجراء محاولةالشكوى ي حال قبولف

 مساعدة الطرفين في حل هذه القضيةل
 

 إذا كانت الشكوى دون حل، وهناك أدلة على
ن حدث، قد يكون التقاضي نوأن انتهاك القا

 للشكوى
 

  
 رقم الهاتف

1-844-449-3500 
مشتركة من قانون  مخالفات

 اإلسكان العادل
اإلسكان العادل، على انتهاكات مشتركة من قانون 

 أساس الوضع المحمي، وتشمل:

 الستئجار أو تأجير أو بيع المساكنرفض 

التحرش الجنسي التي تنطوي على المقدمات  
الجنسية غير المرغوب فيها أو التي تتطلب 

 خدمات جنسية لحقوق السكن أو امتيازات

السياسات التمييزية، الممارسات، او شروط 
المساواة في الحصول التي تؤدي إلى عدم 

 على السكن أو الخدمات المتعلقة باإلسكان

رفض تسمح التعديالت المعقولة لمساحة 
المسكن أو منطقة االستعمال الشائع، على نفقة 

 المستأجر، عند الضرورة الستيعاب العجز  

رفض لجعل اإلقامة معقولة في القواعد، 
الممارسات أو الخدمات، عند الضرورة 

 العجز الستيعاب 

الحرمان من القروض العقارية أو التأمين 
 على المنزل
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المساواة في الحصول على السكن يحميها القانون 
االتحادي و قانون الوالية. قوانين اإلسكان العادل 
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 المنشأ الوطني
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 الجنسنوع 

 العجز )المادية / العقلية(
الحالة العائلية )األسر التي لديها واحد أو أكثر 

سنة  18من األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
 من العمر(
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التحرش، يمكنك استكشاف تقديم شكوى من خالل اتخاذ 

 الخطوات التالية خالل عام واحد من وقوع الحادث:

 مارس اإلسكان العادل
 

 اتصل بلرقم 1.844.449.3500

 الحقائق والتفاصيل حول الحادث أعطي
 

  عادلإذا تستحق، سيبدأ إجراء تحقيق 
  للشكوى

 
 ، سيتم إجراء محاولةالشكوى ي حال قبولف

 مساعدة الطرفين في حل هذه القضيةل
 

 إذا كانت الشكوى دون حل، وهناك أدلة على
ن حدث، قد يكون التقاضي نوأن انتهاك القا

 للشكوى
 

  
 رقم الهاتف
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المساواة في الحصول على السكن يحميها القانون 
االتحادي و قانون الوالية. قوانين اإلسكان العادل 

تسمح لك للحصول على السكن من اختيارك، خالية 
 من التمييز غير القانوني. 

القانون االتحادي يجعل التمييز غير شرعي على 
 أساس:

 االصل
 لون البشرة

 المنشأ الوطني
 الدين
 الجنسنوع 

 العجز )المادية / العقلية(
الحالة العائلية )األسر التي لديها واحد أو أكثر 

سنة  18من األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
 من العمر(

 

ويضيف قانون الدولة الحماية من التمييز على 
 أساس:

 الحالة االجتماعية
 السن

 األصل
 مصدر الدخل
 الحالة الطبية

 التوجه الجنسي
 المعلومات الوراثية

 الهوية الجنسية
 التعبير بين الجنسين

 الحالة التعسفية
 

 

 

 

 

 

 

 

 مجال اإلسكان التمييز في ضد محمي انك  
 

 

 

أو شراء المساكن، شراء التأمين  لألجورحرمان الفرد الفرصة 
على المساكن أو الحصول على قرض الرهن العقاري استنادا 

 .قانونير هو تمييز غيإلى الوضع المحمي 

تعتقد أنك قد تعرضت للتمييز السكن غير القانوني أو إذا كنت 
التحرش، يمكنك استكشاف تقديم شكوى من خالل اتخاذ 

 الخطوات التالية خالل عام واحد من وقوع الحادث:

 مارس اإلسكان العادل
 

 اتصل بلرقم 1.844.449.3500

 الحقائق والتفاصيل حول الحادث أعطي
 

  عادلإذا تستحق، سيبدأ إجراء تحقيق 
  للشكوى

 
 ، سيتم إجراء محاولةالشكوى ي حال قبولف

 مساعدة الطرفين في حل هذه القضيةل
 

 إذا كانت الشكوى دون حل، وهناك أدلة على
ن حدث، قد يكون التقاضي نوأن انتهاك القا

 للشكوى
 

  
 رقم الهاتف

1-844-449-3500 
مشتركة من قانون  مخالفات

 اإلسكان العادل
اإلسكان العادل، على انتهاكات مشتركة من قانون 

 أساس الوضع المحمي، وتشمل:

 الستئجار أو تأجير أو بيع المساكنرفض 

التحرش الجنسي التي تنطوي على المقدمات  
الجنسية غير المرغوب فيها أو التي تتطلب 

 خدمات جنسية لحقوق السكن أو امتيازات

السياسات التمييزية، الممارسات، او شروط 
المساواة في الحصول التي تؤدي إلى عدم 

 على السكن أو الخدمات المتعلقة باإلسكان

رفض تسمح التعديالت المعقولة لمساحة 
المسكن أو منطقة االستعمال الشائع، على نفقة 
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