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 ؟ناكسإلا يف زییمتلا وھ ام
 نیطوتلا ةداعإ نوناق نم 504 ةداملاو ةقاعإلا يوذ نییكیرمألا نوناقو لداعلا ناكسإلا نوناق يمحی
 ةیركف وأ ةیسفن تاقاعإ نم نوناعی نیذلا دارفألا مھیف نمب ،ناكسإلا يف زییمتلا نم ةقاعإلا يوذ دارفألا
 :يلی ام ناكسإلا يف زییمتلا ىلع ةلثمألا لمشتو .ةیئامن وأ

 
 ةقاعإلا ببسب نكسم كریجأت ضفر ◆
 تابلطلا يمدقم عیمج ناكسإلا مدقم لأسی مل ام ،بلطلا میدقت ةیلمع ءانثأ كتقاعإ ةعیبط نع وأ ةقاعإ نم يناعت تنك اذإ امع لاؤسلا ◆

 ةقاعإلا يوذ صاخشألل طقف حاتملا نكسلا ىلع لوصحلل نیلھؤم اوناك اذإ ام دیدحتل ةقاعإ نم نوناعی اوناك اذإ امع
 ةقاعإلا ببسب كعم نوشیعی نیذلا دحأ ىلع وأ كیلع ھضرع وأ حاتملا نكسلا نع تامولعملا میدقت ضفر ◆
 نم كعم نوشیعی نیذلا دحأل وأ كل ةیرورض نوكت دق يتلا ةلوقعملا تالیدعتلا لاخدإب حامسلا وأ ةلوقعملا تالیھستلا حنم ضفر ◆

 ھب عتمتلا وأ كنكس مادختسال ةئفاكتم ةصرفب ىظحتل ةقاعإلا يوذ
 ةقاعإلا ببسب ينكس عمجم نم ةنیعم ماسقأ وأ ةینكس تادحو يف ةماقإلا نم كعنم ◆
 ةقاعإلا ببسب ىلعأ نیمأت غلبم وأ ىلعأ راجیإ ضرف لثم ،ةحاتملا نكاسملا ریجأت دنع ةفلتخم ماكحأ وأ طورش عضو ◆
 قیقدت ءارجإ وأ قئاثولا نم دیزملا بلط لثم ،ةیسسؤم ةئیب يف شیعت كنأل نكسلا ىلع ةفلتخم ماكحأ وأ طورش عضو ◆

 ةقفاوملا لجأ نم يفاضإ
 ةقاعإلا ببسب ةمارص رثكأ قیقدت رییاعم ضرف ◆
 ةقاعإلا ببسب ھعم شیعت صخش يأ درط وأ كدرط ◆
 ةقاعإلا ببسب ھعم شیعت صخش يأ ةقیاضم وأ كتقیاضم ◆
 ةیودألا وأ جالعلا لوح ةلئسأ حرط ◆
 وأ اھنم يناعت يتلا تاقاعإلا سفن نم نوناعی دارفأ يساسأ وأ يرصح لكشب ھلغشی ينكس عمجم يف ةصرف لوبقب كتبلاطم ◆

 ناكسإلا ةدعاسم ىلع لوصحلا لجأ نم اھل ةھباشم تاقاعإ
 

 ؟ةیامحلاب ةلومشملا ةیئامنلاو ةیركفلاو ةیسفنلا تاقاعإلا ىلع ةلثمألا يھ ام
 ةیسفنلاو ةیلقعلا ةحصلا تالاح )رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع( ةیامحلاب ةلومشملا تاقاعإلا لمشت
 بطقلا يئانث بارطضالاو قلقلاو بائتكالاو ةیوضعلا غامدلا ةمزالتم لثم ،ةیئامنلاو ةیركفلاو
 نواد ةمزالتمو دحوتلاو ةددحملا ملعتلا تاقاعإو )PTSD( حضرلل يلاتلا بركلا بارطضاو
 يطاعت نع مجانلا نامدإلا فالخب( تاردخملا نامدإو لوحكلا نامدإو ةیضرلا غامدلا تاباصإو
 .)ينوناقلا ریغو يلاحلا تاردخملا
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 ؟ةلوقعملا تالیدعتلاو تالیھستلا يھ ام
 لكیھلا وأ تامدخلا وأ تاسرامملا وأ تاسایسلا وأ دعاوقلا ىلع تلخُدأ يتلا ةلوقعملا تالیدعتلاو تالیھستلا نیب نم
 موعدملا ناكسإلا يفو .ھب عتمتلاو نكسملا مادختسال ةئفاكتم ةصرف ةقاعإلا يذ صخشلل حیتی نأ نكسملل يداملا
 كرتشملاو ماعلا مادختسالا قطانمو تادحولل ةیلكیھلا تارییغتلا جردنت ،ةیرضحلا ةیمنتلاو ناكسإلا ةرازو لبق نم

 ىلع ةلثمألا ضعب نمضتت دقو .اھریفوت ناكسإلا تامدخ مدقم ىلع بجی يتلا ةلوقعملا تالیھستلا ةئف نمض
 :يلی ام لیدعتلا تابلط وأ ةلوقعملا تالیھستلا

 
 "ةفیلألا تاناویحلا دجاوت عنم" ةسایس كانھ نوكت امدنع دعاسم ناویح ىلع لوصحلا بلط ◆
 ىرخأ ةیقرو تالماعم وأ بلط لامكتسا يف ةدعاسملا بلط ◆
 ىرخأ معد تامدخ وأ میقم دعاسم دجاوتب حامسلا ناكسإلا تامدخ مدقم نم بلطلا ◆
 ةنرم میدقت تاءارجإب حامسلا وأ ةدودحم میدقت ةرتف دیدمتب ناكسإلا تامدخ مدقم ةبلاطم ◆
 لجألا ةلیوط وأ ةریصق ةقاعإ ةعفد وأ يعامتجالا نامضلل ةقاعإ كیشل كمالتسا دعب ام ىلإ راجیإلا قاقحتسا خیرات رییغت بلط ◆
 ةیسحلا تاجایتحالا وأ ةكرحلاب ةقلعتملا ةكرتشملا ةقطنملا وأ نكسملا يف ةیدام تارییغت لاخدإ بلط ◆
 ةقاعإلاب ةقلعتم بابسأل ةددحملا ةینمزلا ةرتفلا لالخ تابلطلل ةباجتسالا مدع دعب راظتنالا ةمئاق ىلع ءاقبلا بلط ◆
 لثم ،ةقاعإلاب ةقلعتم بابسأل لاقتنالا كنكمی ال نكلو نكسلل كقاقحتسا دعوم نیحی امدنع ام ةدحو ىلإ لاقتنالل يفاضإ تقو بلط ◆

 ىفشتسملا يف ةماقإلا وأ جالعلا
 فیظوت لجس كیدل سیل وأ دودحم فیظوت وأ راجیإ لجس كیدل نوكی امدنع يعامتجالا يئاصخألا لثم ةفلتخم عجارم میدقت ◆

 ىفشتسملا لوخد ببسب ثیدح راجیإ وأ

 مدقمل زوجی الو .ةبولطملا تالیدعتلا لاخدإو تالیھستلا بلطل ةقاعإلاب ةقلعتم ةجاح كیدل نوكی نأ بجی
 وأ تالیھستلا ىلإ كتجاح وأ كتقاعإ تناك اذإ الإ ةیفاضإ ةدودحم تامولعم بلطی نأ ناكسإلا ةمدخ
 ةشقانم ناكسإلا ةمدخ مدق ىلع بجیو .ناكسإلا ةمدخ مدقمل نیفورعم ریغ وأ نیحضاو ریغ تالیدعتلا

 .ھضفر لبق كعم كبلط

 ؟تالیدعتلا وأ تالیھستلا بلط درفلا ىلع بجی ىتم
 ةدافتسالل نكسملل يدام لكیھ وأ ةمدخ وأ ةسرامم وأ ةسایس وأ ةدعاق رییغت ىلإ ھیف جاتحت تقو يأ يف
 .ةیرضحلا ةیمنتلاو ناكسإلا ةرازو لبق نم لومم طاشن وأ جمانرب يف ةكراشملل وأ كنكس نم ةلماكلا
 وأ ةحضاو بلطلا ىلإ ةجاحلا تناك اذإو .اھبلطت يتلا تالیدعتلا وأ تالیھستلا عون حیضوت كیلع بجی
 تناك اذإ امأ .ىرخأ تامولعم يأ میدقت ىلإ جاتحت نلف ،كب صاخلا ناكسإلا ةمدخ مدقمل لعفلاب ةفورعم
 نیب ةقالعلا حیضوت ىلإ جاتحت دقف ،ةمدخلا مدقمل ةفورعم ریغ وأ ةحضاو ریغ بلطلا ىلإ ةجاحلا
 .ةلصفم ةیبط تامولعم میدقت كنم بلُطی نأ بجی الو .كتقاعإ ةلاحو ةبولطملا تالیدعتلا وأ تالیھستلا

 بلطلا میدقت كمزلی الو .كنعً ةباین بلطلا میدقت ماحم وأ ءاقدصألا دحأ وأ ةلئاعلا دارفأ دحأل اًضیأ نكمی
 اذإ امع لاؤسلا دوت كلعلو .ًایباتك بلطلا مدقت نأً ةداع دیفملا نم نكلو ،نیعم تقو يف وأ ةنیعم ةقیرطب
 ناكسإلا تامدخ يمدقم ىلع بجی ،كلذ عمو .بلطلا میدقتل ةلضفم ةقیرط ھیدل ناكسإلا ةمدخ مدقم ناك
 .ةلضفملا تاءارجإلا وأ جذامنلا مدختست مل اذإ ىتح ةلوقعملا تالیدعتلا وأ تالیھستلا تابلط يف رظنلا



 ناكسإلا ةرازو يف زییمتلل ينطولا نخاسلا طخلاب لصتا وأ www.hud.gov/fairhousing/fileacomplaint ةرایزب مق
 ةیرضحلا ةیمنتلاو

)تالاصتالا لیحرتل ةیلاردیفلا ةمدخلا( 8339-877-800-1 وأ )ةینابسإلا/ةیزیلجنإلا( 1-800-669-9777

 وأ يلحملا ةیرضحلا ةیمنتلاو ناكسإلا ةرازو بتكمب لصتا وأ www.hud.gov/fairhousing ةرایزب لضفت ،دیزملا ةفرعمل
 :لوح دیزملا ةفرعمل ةیلاتلا طباورلا ةرایز اًضیأ ىجری .ةیلحملا وأ ةیئالولا لداعلا ناكسإلا ةمظنم

 لداعلا ناكسإلا نیناوق بجومب ةقاعإلا يوذ دارفألا قوقح ◆
 504 مسقلا يف ةلوادتملا ةلئسألا ◆
 لداعلا ناكسإلا نوناق بجومب ةلوقعملا تالیھستلا ◆
 لداعلا ناكسإلا نوناق بجومب ةلوقعملا تالیدعتلا ◆
 لداعلا ناكسإلا نوناق بجومب ةلوقعم تالیھستك ناویح كالتمال ام صخش بلط مییقت ◆
"دیتسملوأ فادھأ" قیقحت يف ناكسإلا رود لوح ةیرضحلا ةیمنتلاو ناكسإلا ةرازو نایب ◆
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