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0Fأدرج اسم مقدم خدمات اإلسكان[

1[ 

1Fإخطار حقوق اإلشغال بموجب قانون مكافحة العنف ضد المرأة

2 

 إلى كل المستأجرین ومقدمي الطلبات

االعتداء الجنسي أو  أو ،یوفر قانون مكافحة العنف ضد المرأة الحمایة لضحایا العنف األسري أوالعنف في أثناء المواعدة

، بل ُمتاحة للجمیع على صر الحمایة التي یوفرھا قانون مكافحة العنف ضد المرأة على النساء فحسبوال تقت .الحقة والتربصالمُ 

وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة ھي  2F3.أو التوجھ الجنسي یة،لجنس أو الھویة الجنسحٍد سواء بغض النظر عن ا

لقانون مكافحة العنف ضد  ]سم البرنامج أوالمساعدة اإلیجاریةأدرج ا[ امتثال الوكالة الفیدرالیة المنوط بھا اإلشراف على

ومرفق بھذا اإلخطار نموذج  .ھذا اإلخطار ما تتمتع بھ من حقوق بموجب قانون مكافحة العنف ضد المرأةشرح ی .المرأة

ة أو كنت ضحیة للعنف لذا یمكنك تعبئة ھذا النموذج لبیان أنك ضحی .الشھادة المعتمدة من وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة

، وأنك ترغب في استعمال حقوقك بموجب  الحقة والتربصاألسري أو العنف في أثناء المواعدة، أو االعتداء الجنسي، أو المُ 

 .قانون مكافحة العنف ضد المرأة

 الحمایة المتوفرة لمقدمي الطلبات

لبك ن رفض طفال یمك ]مج أوالمساعدة اإلیجاریةأدرج اسم البرنا[إذا انطبقت علیك شروط الحصول على المساعدة بموجب 

نسي أو اء الجأو حرمانك من المساعدة ألنك ضحیة أو كنت ضحیة للعنف األسري أو العنف في أثناء المواعدة، أو االعتد

 . الحقة والتربصالمُ 

 

 الحمایة المتوفرة للمستأجرین

                                                 
.  PHإدراج اسمھ أینما یرد الحرفان مقدم خدمات اإلسكان سكان بید أنھ ینبغي على اللذان یشیران إلى مقدم خدمات اإل HPیرد في اإلخطار حرفا   1

 .إلشغالاالمسؤول عن منح إخطار حقوق  كیانالتحدد اللوائح الخاصة ببرنامج وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة الفرد أو 
الجنس أو الھویة الجنسیة أو التوجھ عن النظر متاحة بغض  العنف ضد المرأةقانون مكافحة ، فإن الحمایة بموجب القانونمن اسم الرغم على   2

 .يالجنس
أو الدین أو الجنس أو  ألصل القومي،ال خدمات اإلسكان التمییز على أساس أي خاصیة تتمتع بالحمایة بما في ذلك العرق أو اللون أو يمقدمیمكن لال   3

لیھا لجمیع والتأمین ع ي تقدیمھافأن یتم توفیر خدمات اإلسكان التي تساعد وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  یجب.  الحالة العائلیة، أو اإلعاقة أو السن
 .الفعلي أو المفترض أو الھویة الجنسیة أو الحالة االجتماعیةعن التوجھ الجنسي النظر بغض األفراد المستحقین لذلك 
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و إنھاء ألمساعدة فال یجوز حرمانك من تلك ا ]ة اإلیجاریةأدرج اسم البرنامج أوالمساعد[إذا كنت تتلقى المساعدة بموجب 

عدة، اء المواألنك ضحیة أو كنت ضحیة للعنف األسري أو العنف في أثنالمؤجر مشاركتك في البرنامج أو طردك من مسكنك 

 . الحقة والتربصأو االعتداء الجنسي أو المُ 

داء ، أو لالعتمواعدةضى ضحیة للعنف األسري أو العنف في أثناء الفي حالة وقوعك أنت أو أحد التابعین لك حالیًا أو فیما م

یة أو إلیجارامن أحد أفراد أسرتك أو أي ضیف من ضیوفك فال یجوز حرمانك من المساعدة  الحقة والتربصالجنسي أو المُ 

 مباشًرا اتصاالً  المتصل فقط على أساس النشاط اإلجرامي ]أدرج اسم البرنامج أوالمساعدة اإلیجاریة[حقوق اإلشغال بموجب 

 .الحقة والتربصالعنف األسري أو العنف في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي أو المُ ھذا ب

ألمر د أو ولي االوال أو أي شخص تكون لھ بمنزلة طفلن أو األخ أو األخت أو الایقصد بلفظ أحد التابعین لك زوجك، أو الوالد

و أأو مستأجر  أو أي فرد ؛)أو تحت رقابتك حضانتك،أو  ،رعایتكتحت الذي ھو التابع  مثال الشخصعلى سبیل ال(أو الوصي 

 .ساكن شرعي یعیش في منزلك

 استبعاد المعتدي أو الجاني من المنزل

تورط في المشخص أو إنھاء مساعدة ال الشخص لطرد الخاص بك عقد اإلیجار) تقسیم( یجوز لمقدم خدمات اإلسكان فصل 

نسي أو تداء الجبالعنف األسري أو العنف في أثناء المواعدة أو االع ةمباشر المتصل) لمعتدي أو الجانيا(نشاط إجرامي 

 .الحقة والتربصالمُ 

ن لمستحقین ما نأجریمستالحرمان مقدم خدمات اإلسكان إذا اختار مقدم خدمات اإلسكان استبعاد المعتدي أو الجاني فال یجوز ل

ھ بت استحقاقید الثاإذا كان المعتدي أو الجاني المطرود ھو المستأجر الوح .اقي المستأجرینأو معاقبة ب في الوحدة حقوقھم

اد من أفر لبرنامج، یجب أن یسمح مقدم خدمات اإلسكان للمستأجر الضحیة أو الذي كان ضحیة وغیرهبموجب اللمساعدة 

من برامج  رنامج آخرلبرنامج أو أي ببموجب احقاق ستالامن أجل إثبات  وقت،األسرة بالبقاء في الوحدة السكنیة لفترة من ال

 .خًراآا بدیالً د مسكنً یج ،أو ،قانون مكافحة العنف ضد المرأةیغطیھا اإلسكان التي توفرھا وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة و
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تدى تبعاد المععند اس المحلیةاإلجراءات و ،الوالیةإجراءات و ،درالیةیفیجب على مقدم خدمات اإلسكان اتباع إجراءات الطرد ال

و یم وثیقة أب منك تقد، أن یطلمطلوباً منھ ذلكلیس لكن تقسیم عقد اإلیجار، ویجوز لمقدم خدمات اإلسكان، من أجل  .أو الجاني

 .صالحقة والتربالعنف األسري أو االعتداء في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي أو المُ  ائعشھادة بوق

 دة سكنیة أخرىاالنتقال إلى وح

مع  رى،أخحدات وتوفر حسب  ،بناًء على طلب منك السماح لك باالنتقال إلى وحدة سكنیة أخرى ،یجوز لمقدم خدمات اإلسكان

ثبت تقدمك تك وثیقة الموافقة على طلبك، أن یطلب منیجوز لمقدم خدمات اإلسكان، من أجل  .احتفاظك بالحق في تلقي المساعدة

 الُمالحقة نسي أودة سكنیة أخرى بسبب وقوع حادث عنف أسري أو عنف في أثناء المواعدة أو اعتداء جبطلب لالنتقال إلى وح

بي أو طلب كتایجوز لمقدم خدمات اإلسكان أن یطلب منك التقدم ب ،إذا كان الطلب المقدم بخصوص انتقال طارئ .والتربص

 :يییر كالتالالمعا وتلك .جب قانون مكافحة العنف ضد المرأةتعبئة نموذج تشھد فیھ باستیفائك لمعاییر االنتقال الطارئ بمو

 إذا لم .ُمالحقة وتربصأن تكون ضحیة عنف أسري أو عنف في أثناء المواعدة أو اعتداء جنسي أو ) 1(

ثناء أف في یكن لدى مقدم خدمات اإلسكان وثیقة تثبت فعلیا وقوعك ضحیة ألعمال العنف األسري أو للعن

لمنصوص اوثیقة ، یجوز لھ أن یطلب منك تقدیم تلك الالُمالحقة والتربصتداء الجنسي أو المواعدة أو االع

 .علیھا في الجزء الخاص بالتوثیق الوارد أدناه

 نموذج أو یجوز لمقدم خدمات اإلسكان أن یطلب منك تقدیم .تقدم بطلب صریح لالنتقال الطارئتأن ) 2(

 .یجوز أن یقبل طلبًا كتابیًا أو شفھًیا آخر

لت بأنك مھدد بضرر محدق من جراء التعرض لمزید من العنف إذا واص لمعقوبشكل عتقد أنت ت) 3(

ً للخوأن لدیك  يوھو األمر الذي یعن .اإلقامة في الوحدة السكنیة التي تشغلھا حالیا لتعرض اف من سببا

 .لم یتم نقلك إذا للعنف في القریب العاجل 
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 أو

وًما ی 90وكان االعتداء قد وقع داخل المبنى في غضون فترة تصل إلى  إذا كنت ضحیة العتداء جنسي

 استیفائك فة إلىإذا كنت ضحیة اعتداء جنسي، فإنھ یجوز كذلك باإلضا .تقویمیًا قبل تقدیمك لطلب االنتقال

ید من بأنك مھدد بضرر محدق من جراء التعرض لمز لمعقوألنك تعتقد بشكل لشروط االنتقال الطارئ 

ي داخل ء الجنسالنتقال الطارئ في حالة وقوع االعتداویمكن أن تكون مؤھالً لإذا بقیت في وحدتك، العنف 

بل تقدیم طلب قیوًما تقویمیًا  90في غضون وأن یكون االعتداء قد وقع  ،المبنى الذي تطلب االنتقال منھ

 . االنتقال صراحة

 

أثناء  عنف فيطارئة التي یقدمھا ضحایا العنف األسري أو الیحافظ مقدم خدمات اإلسكان على سریة طلبات االنتقال الس

 .ومكان انتقال ھؤالء الضحایا وأسرھم الُمالحقة والتربصالمواعدة أو االعتداء الجنسي أو 

كما یجب أن  ،لطارئةاخطة االنتقال الطارئ التي یضعھا مقدم خدمات اإلسكان المزید من المعلومات عن عملیات االنتقال وفر ت

 .ر لك نسخة من خطة االنتقال الطارئ عند الطلبیوف

 .ُمالحقة وتربصتوثیق أنك ضحیة أو كنت ضحیة عنف أسري أو عنف في أثناء المواعدة أو اعتداء جنسي أو 

 ت ضحیة للعنفبأنك ضحیة أو كن" تشھد فیھا"، أن یطلب منك وثیقة  مطلوباً منھلیس لكن لمقدم خدمات اإلسكان، ویمكن 

قدم خدمات ممن لطلب امثل ھذا یجب أن یكون  .الُمالحقة والتربصلعنف في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي أو األسري أو ا

خ من تاری) درالیةیلفلیس من بینھا أیام السبت واألحد والعطالت ا(یوم عمل على األقل  14عطیك مھلة وأن ی كتابةً،اإلسكان 

م الوثیقة ھائي لتقدیموعد النلیس لزاًما علیھ، مد اللكن ویجوز لمقدم خدمات اإلسكان، و .الیوم الذي تتلقى فیھ طلب تقدیم الوثیقة

 .بناًء على طلبك
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دمات ھا لمقدم خلتقدیم لك حریة اختیار أي من الوثائق التالیة .ویمكنك تقدیم إحدى الوثائق التالیة إلى مقدم خدمات اإلسكان

أو  عنف الجنسيأو ال ضحیة أو كنت ضحیة للعنف األسري أو العنف في أثناء المواعدة اإلسكان إذا طلب منك تقدیم ما یثبت أنك

 .الُمالحقة والتربص

ترفق و إیاھا كاءیقوم مقدم خدمات اإلسكان بإعطومعتمدة من وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة  ةشھادة مستوفا    •

و أالجنسي  ف في أثناء المواعدة أو االعتداءتوثق وقوع حادث العنف األسري أو العنوالتي بھذا اإلخطار، 

 ألسري أواحادث العنف  ، والوقت، ومكانتاریخالو ،بیانات االسمطلب ویتضمن النموذج . الُمالحقة والتربص

شھادة نموذج ال وینص .الواقعةوصف وو  الُمالحقة والتربصاالعتداء في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي أو 

 . عتدى أو الجاني إذا كان اسمھ معروفًا أو كان من المأمون ذكرهعلى ذكر اسم الم

أو  ةحكمملمحلیة أو أو ا ،ةأو اإلقلیمی ،أو القبلیة ،أو التابعة للوالیة ،من إحدى وكاالت إنفاذ القانون الفیدرالیةسجل  •

 ومن .لتربصالحقة واالمُ ي أو العنف األسري أو العنف في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسواقعة ثبت یإداریة  ةوكال

 . تعرضعلى سبیل المثال ال الحصر محاضر الشرطة، واألوامر التحفظیة وأوامر عدم ال سجالتأمثلة تلك ال

أو من أحد  ،تقدیم الخدمات للضحایال ن، أو وكیل، أو متطوعموظفیالموقع منك، ومن أحد والذي یجب أن یكون بیان،  •

") خصائیینألبا"المشار إلیھم مجتمعین (الصحة العقلیة متخصصي أو أحد الطبیین، أحد األخصائیین المحامین أو 

لُمالحقة انسي أو لمعالجة العنف األسري، أو العنف في أثناء المواعدة، أو االعتداء الج ةمساعدمنھم الممن طلبت 

الحنث  لة عقوبةقمت باختیاره لیشھد تحت طائالذي خصائي أو معالجة آثار االعتداء ، فضال عن توقیع األ والتربص

و أاء الجنسي و االعتدالعنف األسري أو العنف في أثناء المواعدة، أ وقائعأو  واقعةبالیمین بأنھ یعتقد أو تعتقد أن 

 .لحمایةأسباب ل الُمالحقة والتربص

 . على قبولھ مقدم خدمات اإلسكانوافق أي بیان آخر أو دلیل •    

إلسكان أن یوفر الیس لزاًما على مقدم خدمات فیوم عمل ،  14سك أو رفضك تقدیم إحدى تلك الوثائق في غضون في حالة تقاع

 . لك الحمایة التي یتضمنھا ھذا اإلخطار
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واعدة أو ثناء المأالعنف األسري أو العنف في أنھ تم ارتكاب واقعة في حالة تلقي مقدم خدمات اإلسكان أدلة متضاربة على 

ون فیھا سرة یدعمثل الحصول على نماذج شھادات من فردین أو أكثر من أفراد األ( الُمالحقة والتربصداء الجنسي أو االعت

كون ی، حینئذ )و جانٍ أ أو أكثر من أسماء أفراد األسرة اآلخرین ممن تقدموا بطلب لالنتقال كمعتدٍ  اأنھم ضحیة ویذكرون اسمً 

في حالة  .زاعالنحل ا لییوما تقویم 30منك تقدیم شھادة من طرف ثالث في غضون لمقدم خدمات اإلسكان الحق في أن یطلب 

لحمایة اتوفیر  لیس لزاًما على مقدم خدمات اإلسكانُمستند لطرف ثالث حیث یوجد دلیل متضارب، فتقاعسك أو رفضك تقدیم 

 .التي یتضمنھا ھذا اإلخطار

 السریة

كافحة انون ممعلومات تقوم بتقدیمھا فیما یخص ممارسة حقوقك بموجب ق على مقدم خدمات اإلسكان الحفاظ على سریة أیة

 .بما في ذلك حقیقة أنك تمارس حقوقك بموجب قانون مكافحة العنف ضد المرأة ،العنف ضد المرأة

علي (كان  ات اإلسأو خدمات أخرى بالنیابة عن مقدم خدم مقدم خدمات اإلسكان ألي فرد ممن یقدمون المساعدةیجب أال یسمح 

د الء األفراطالع ھؤطالع على المعلومات السریة ما لم یكن ذلك ألسباب تستدعي إالبا) الموظفین والمتعاقدین ،لامثسبیل ال

 .المحلي المعمول بھالقانون ودرالي، أو قانون الوالیة، أیفعلى تلك المعلومات بموجب القانون ال

إال  .د آخرأو فریان ك أليباإلفصاح عن معلوماتك اعدة بیانات مشتركة أو إدخال معلوماتك بأیة قبمقدم الخدمات أال یقوم  یجب

 :في حالةالتي تم تقدیمھا المعلومات اإلفصاح عن یجوز لمقدم خدمات اإلسكان  ،أنھ

 .على إذن كتابي منك باإلفصاح عن تلك المعلومات لمدة محدودة مقدم خدمات اإلسكان حصول •

مثل القیام بطرد  ،استخدام تلك المعلومات في اتخاذ إجراءات الطرد أو اإلنھاء إلىمقدم خدمات اإلسكان حاجة  •

 .رنامجالمعتدي علیك أو الجاني أو إنھاء المساعدة التي یحصل علیھا ذلك المعتدي أو الجاني بموجب الب

 .اإلفصاح عن تلك المعلوماتالعقار على مقدم خدمات اإلسكان أو مالك القانون عندما یفرض   •
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ت ى الممتلكاصول إلال یقید قانون مكافحة العنف ضد المرأة التزام مقدم خدمات اإلسكان باحترام قرارات المحكمة بشأن الو

دما تنھار عند األسرة تقسیم الممتلكات بین أفراقرارات حمایة الضحیة ولالصادرة قرارات المحكمة یشمل ھذا . والسیطرة علیھا

 .األسرة

لعنف ضد افحة اعلیھا طرد مستأجر تنطبق علیھ الشروط الخاصة بحقوق اإلشغال بموجب قانون مك اءً األسباب التي یجوز بن

 المرأة أو إنھاء المساعدة التي یحصل علیھا

ال  والتيیجار قد اإلرتكاب مخالفات جسیمة أو متكررة لعیمكن أن تتعرض للطرد أو إنھاء المساعدة التي تحصل علیھا نتیجة ال

ذلك  مع بھ ضدك.م ارتكاتي ذال الُمالحقة والتربصف األسري أو العنف في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي أو صلة لھا بالعن

االعتداء  مواعدة أوعلى المستأجرین من ضحایا العنف األسري أو العنف في أثناء الأن یفرض مقدم خدمات اإلسكان ستطیع ال ی

ا ضحیة م یكونوللقواعد أشد صرامة من تلك التي یخضع لھا المستأجرون الذین مجموعة من ا الُمالحقة والتربصالجنسي أو 

 . الُمالحقة والتربصللعنف األسري أو العنف في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي أو 

 ستطاع مقدماإذا ما  ،إنھاء المساعدة التي تحصل علیھاوقد تتعرض للطرد و ،اإلخطار الحمایة الواردة في ھذاتنطبق ال ربما و

 :خدمات اإلسكان إثبات بأن عدم طردك أو إنھاء مساعدتك من شأنھ أن یشكل خطًرا مادیا حقیقیا

 یحدث في القریب العاجل؛ و  قد) 1

 .بالمستأجرین اآلخرین والعاملین بالمبنى ابالغً  اجسمانی�  وسیفضي إلى الموت أو یلحق أذىً ) 2

 ساعدة التيإنھاء المإما بمقدم خدمات اإلسكان یجب أن یقوم فأیا مما ورد بعالیھ، إذا استطاع مقدم خدمات اإلسكان أن یثبت 

 .تتلقاھا أو طردك ما لم یكن ثمة إجراءات أخرى یمكن اتخاذھا للحد من ذلك الخطر أو إزالتھ

 القوانین األخرى

حمایة من ال ایدً یوفر مزوالذي حلي أو م قانون والیة،أو فیدرالي، ال یحل قانون مكافحة العنف ضد المرأة محل أي قانون 

 .الُمالحقة والتربصلضحایا العنف األسري أو العنف في أثناء المواعدة، أو االعتداء الجنسي أو 
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 أثناء لعنف فيیجوز أن یكون لك الحق في الحصول على الحمایة اإلضافیة التي یتم توفیرھا لضحایا العنف األسري أو ا 

 .المحلیةقوانین الو قوانین الوالیةو ،بموجب القوانین الفیدرالیة الُمالحقة والتربص جنسي أوالمواعدة أو االعتداء ال

 عدم االمتثال لشروط ھذا اإلخطار
لمزید من على ا یجوز لك اإلبالغ عن االنتھاكات المستترة التي یرتكبھا مقدم خدمات اإلسكان لتلك الحقوق وطلب الحصول

أدرج [ أو] جدأدرج معلومات االتصال بأي وسیط إن و[أو التقدم بشكوى إلى  االتصالیق المساعدة، عند الضرورة، عن طر

  .]المكتب المیداني التابع لوزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة

 لمزید من المعلومات

التنمیة وسكان یجوز لك االطالع على نسخة من الالئحة النھائیة لقانون مكافحة العنف ضد المرأة الصادرة عن وزارة اإل

 .]الفیدراليعنوان رابط السجل أدرج [الحضریة بموقع 

 أة الصادرةد المرضوإلى جانب ذلك على مقدم خدمات اإلسكان أن یوفر لك نسخة من القواعد التنظیمیة لقانون مكافحة العنف 

 .عن وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة عند الضرورة

ل وؤل بمسأدرج اسم البرنامج أو معلومات االتصا[أة یرجى االتصال بـ لالستفسار عن قانون مكافحة العنف ضد المر

 .]األسئلة المتعلقة بذلك القانون نالمساعدة اإلیجاریة لإلجابة ع

 رقم طني علىیمكنك االتصال بالخط الساخن للعنف األسري الو ُمسیئة أو مؤذیةللحصول على المساعدة فیما یخص عالقة 

األلة الطابعة ( 3224-787-800-1 رقم شخاص الذین یعانون من إعاقة سمعیة علىلأل ،أو 1-800-799-7233 

 .]أدرج معلومات االتصال بالمنظمات المحلیة ذات الصلة[أو یمكنك االتصال بـ  ).TTYیةالھاتف

ة زیارة موقع ویحتاجون للمساعد الحقة والتربصلمُ لأو الذین كانوا ضحایا  الُمالحقة والتربصمكن للمستأجرین من ضحایا ی

: علي الُمالحقة والتربصموارد مكافحة الوطني للضحایا الخاص بمركز مركز ال

https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center. 

 ]صلةلاات ذات أدرج معلومات االتصال الخاصة بالمنظم[للحصول على المساعدة بشأن االعتداء الجنسي یمكنك االتصال بـ 

ظمات ذات صة بالمناذكر معلومات االتصال الخا[المساعدة االتصال بـ  لىالذین یحتاجون إالحقة والتربص یمكن لضحایا المُ 

 ]الصلة

 ]یتم إرفاق النموذج المعتمد لھذا البرنامج[ HUD-5382نموذج الشھادة  :المرفقات


