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 استطالع رأي حول التمییز في اإلسكان             

 
 
 

) بھذا االستطالع نیابة عن جمیع San Diego Regional Alliance for Fair Housingیقوم اتحاد سان دییغو اإلقلیمي لإلسكان العادل (
ونحن نرید االطالع على تجربتك مع قضایا التمییز   في االتحاد.المدن المشاركة في إقلیم سان دییغو، بما في ذلك أقسام مقاطعة سان دییغو غیر المشتركة 

وستظل   سیتم إجراء االستطالع دون الكشف عن الھویة، ویرجى اإلجابة بصدق وبالتفصیل،  یُرجى ملء االستطالع التالي.  في اإلسكان وشواغلھ.
 شكًرا لكم!  راد بأي طریقة.اإلجابات مجھولة، بل فقط سیتم تلخیصھا، ولن یتم اإلبالغ عن إجابات األف

جیرھا وسیاسات تمنع القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة الخاصة باإلسكان العادل التمییز في اإلسكان من جمیع الجوانب، ویشمل ذلك بیع المنازل وتأ
اللون أو الدین أو النوع أو األصل الوطني أو اإلسكان وتمویلھ.  لجمیع المقیمین حق متكافئ في الحصول على فرص للسكن، بغض النظر عن العرق أو 

الجنساني أو مصدر  اإلعاقة/الحالة الطبیة أو الوضع األسري أو الحالة االجتماعیة أو السن أو الساللة أو التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسانیة أو التعبیر
 الدخل أو أي سبب تعسفي آخر.

 
 أّيٍ من األقسام غیر المشتركة في االتحاد؟ ھل تقیم في إحدى مدن مقاطعة سان دییغو أو في .1

 _________________________: _____أو مجتمع المقاطعة غیر المشارك________ _: _________________مدینة
 

 ال____  نعم____  التعرض بشكل شخصي للتمییز في اإلسكان؟ لكھل سبق  .2
 )6. إذا كانت إجابتك بـ "ال"، یُرجى االنتقال إلى السؤال رقم 5إلى رقم  3ن رقم (إذا كانت إجابتك بـ "نعم"، یُرجى اإلجابة عن األسئلة م

 
 :إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتمییز .3

 
 (ضع عالمة على كل ما ینطبق)في اعتقادك، من تعرض لك بالتمییز؟  )أ

 سمسار تأمینات/شركة___  وكیل عقارات___  مدیر ممتلكات/صاحب أرض___ 
 ________________غیر ذلك___ موظف حكومي___  يُمقرض رھن عقار___ 

 
 (ضع عالمة على كل ما ینطبق)أین حدث فعل التمییز؟  )ب

 _________________غیر ذلك___ منزل /تحسین شقة___  مجّمع سكني___ 
  مشروع إسكان عام أو مدعَّم___  حي األسرة الواحدة___ 
إلى برامج  عند تقدیم طلب___  متنزه للمنازل المتنقلة___ 

 المقاطعة/المدینة
 

 

 (ضع عالمة على كل ما ینطبق) ما األساس الذي تعتقد أنك تعرضت للتمییز بسببھ؟  )ت
 الدین___  اللون___  العرق___ 
 النوع___  الساللة___  األصل الوطني___ 
 السن___  التوجھ الجنسي___  الحالة االجتماعیة___ 
 الوضع األسري___ 

ید لدیھ أطفال، أو أسرة لدیھا عائل وح: مثل(
 )أطفال أو في انتظار طفل

 مصدر الدخل___ 
تأمین الرعایة، تأمین ضد : مثل(

من  8البند /البطالة، خیار السكن
 )القسیمة

 الحالة الطبیة/اإلعاقة___ 
 )سواء أنت أو شخص قریب منك(

 ____________________): ___________________________________یُرجى التوضیح(غیر ذلك ___ 
 

 (ضع عالمة على كل ما ینطبق)كیف حدث التمییز ضدك؟  )ث
 ________________غیر ذلك___ ارتفاع اإلیجار ___   عدم عرض إحدى الشقق  ___ 

تقدیم خدمات أو مرافق إسكان ___  ارتفاع مبلغ التأمین    ___ 
 مختلفة

_________________ 

عدم  تأخر عملیات اإلصالح أو___ 
 إجرائھا

خدمة /طُلب مبلغ نظیر دعم___ 
 الحیوانات
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ة مسموح بالتعدیالت والترتیبات المعقولة من أجل إجراء تغییرات محددة في القواعد أو السیاسات أو اإلجراءات التي وضعتھا الجھات الموفر .4
ھو إجراء تغییر  التعدیل المعقول.  تخدام وحدة اإلسكان والتمتع بھاللمساكن أو لتحقیق المرونة، حیث یتیح ھذا للمقیم ذي اإلعاقة فرصة عادلة الس

على سبیل . ، فھو تغییر إحدى القواعد أو السیاسات أو اإلجراءات أو الخدمات، أو استثناؤھا أو تعدیلھاالترتیب المعقولأما . ھیكلي في المبنى
قد یشمل الترتیب المعقول . مقابض إمساك في الحمام من التعدیالت المعقولةالمثال، یُعد تركیب سطح منحدر لشخص یستخدم كرسی�ا متحرًكا أو 

 . من أجل السماح بكلب خدمة" ممنوع الحیوانات األلیفة"عمل استثناء للقاعدة الحالیة 
 

 " ترتیب معقول_____"  "تعدیل معقول: _____ "ھل سبق أن ُرفض لك إجراء
 بقال ینط______  (ضع عالمة على كل ما ینطبق)

 
 ، فماذا كان طلبك؟ "نعم"إذا كانت اإلجابة بـ  )أ

 
 
 

 
 ال____       نعم____      إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتمییز، فھل أبلغت عن الحادث؟  .5

    ، فلماذا؟ "ال"إذا كانت اإلجابة بـ  )أ
 

 ___________غیر ذلك___ أخشى االنتقام         ___   ال أعرف أین أُبلغ عن األمر ___ 
 ____________ ستحدث كثیر من المتاعب___  ال أعتقد أن ھذا سیُحدث فارقًا___ 

 
 ، فكیف أبلغت عن الحادث؟ "نعم"إذا كانت اإلجابة بـ  )ب

  
 
 

 
 إذا كنت قد قدمت شكوى، فما الوضع؟   )ت

  
 ___________غیر ذلك___ لم تُحسم بعد، في انتظار التسویة___   لم تُحسم بعد  ___ 
 ______________ قید التقاضي ___  الحل عبر وساطة   تم ___ 

 
نوعھم  جریمة الكراھیة ھي القیام بفعل إجرامي، أو الشروع فیھ، ضد فرد أو مجموعة أفراد بسبب عرقھم أو لونھم أو أصلھم الوطني أو ساللتھم أو .6

ًراأو الحالة االجتماعیة أو التوجھ الجنسي أو السن أو الوضع األسري أو مصدر ال  .دخل أو اإلعاقة، سواء كان األمر فعلی�ا أو متصوَّ
 

 ھل لدیك علم بأي جریمة كراھیة حدثت في حیك؟
  ال____  نعم____   
 

 ____________________________، ففي أي المدن حدثت جریمة الكراھیة؟ "نعم"إذا كانت اإلجابة بـ  )أ
 

 (ضع عالمة على كل ما ینطبق)ماذا كان أساسھا؟  )ب
 

 الدین___  اللون___  العرق ___
 النوع___  الساللة___  األصل الوطني___ 
 السن___  التوجھ الجنسي___  الحالة االجتماعیة___ 
 الحالة الطبیة/اإلعاقة___  مصدر الدخل___  الوضع األسري___ 

): یُرجى التوضیح(غیر ذلك ___ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_______________ 
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 ال____  نعم____  ھل سبق لك حضور تدریب لإلسكان العادل؟ .7
 

 تكلَّف رسوًما____  مجاني____  ، فھل كان مجانی�ا أم كانت ھناك رسوم؟"نعم"إذا كانت اإلجابة بـ  )أ
 

غیر ذلك __ _________مدینة  العمل ___  المنزل___  ، فأین كان التدریب؟"نعم"إذا كانت اإلجابة بـ  )ب
_______________ 

 
 اإلنترنت؟/الرادیو/ھل سبقت لك رؤیة إعالن الخدمة العامة عن اإلسكان العادل أو سمعتھ على التلفاز .8

 ال____  نعم____  
 
كیف سمعت عن ھذا االستطالع؟  .9

__________________________________________________________________________________  
 
 

 اختیاریة، ولكن إجابتك ستتیح لنا خدمة المجتمع بشكل أفضل. إجابتك الفردیة ستظل سریة. 15-10سئلة من األ
 

 (اختر واحدة فقط)الفئات اإلثنیة  .10

 لیس إسبانی�ا أو التینی�ا______   إسباني أو التیني______  
   

 (اختر واحدة فقط)الفئات العرقیة  .11
 

 ن أالسكا األصلیین وأبیضمن سكا/ھندي أمریكي___  أبیض___ 

 أمریكي/من سكان أالسكا األصلیین وأسود/ھندي أمریكي___  أمریكي من أصل أفریقي/أسود___ 
 من أصل أفریقي

 آسیوي وأبیض___  آسیوي___ 

 أمریكي من أصل أفریقي وأبیض/أسود___  من سكان أالسكا األصلیین/ھندي أمریكي___ 

 متعدد أعراق آخر___  ر أخرى بالمحیط الھادئجز/من سكان ھاواي األصلیین___ 

 
 مالك______ مستأجر ______     ھل أنت مستأجر لمنزلك أم مالك؟ .12
   

 أو أكثر 65____  64-55____  54-45____  44-35____  34-25____  24-18____  : السن .13
 

 ال      /نعم        )   ضع دائرة حول أحد الخیارین(ھل لدیك إعاقة؟   .14
 

 ال      /نعم              )   ضع دائرة حول أحد الخیارین(عاًما في منزلك؟  18ل لدیك أطفال أقل من ھ   .15
 

 

 شكًرا لك!
 :یُرجى إعادة االستطالع إلى

Alexis Bueno Correa 
107 S. Fair Oaks Avenue, Suite 212 

Pasadena, CA 91105 
 

 ھذا االستطالع متاح أیًضا على اإلنترنت على:
https://www.surveymonkey.com/r/SDFairHousingArabic 

 
 أو یمكنك مسح رمز االستجابة السریعة أدناه باستخدام كامیرا 

 ھاتفك لفتح االستطالع عبر اإلنترنت:

 
یتنامیة والتاغلوغیة والعربیة والصینیة. سیُتاح االستطالع أیًضا باللغة اإلسبانیة والف

یمكنك التواصل مع مجلس المدینة المحلي أو الوالیة القضائیة لدیك للحصول على 
 نسخة مطبوعة. 

 

https://www.surveymonkey.com/r/SDFairHousingArabic

