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 ]أدرج اسم مقدم خدمات اإلسكان المغطى[

ة الُمالحقو لجنسي ألنقل الطارئ لضحایا العنف األسري أو العنف في أثناء المواعدة أو االعتداء االنموذجیة لخطة ال

 والتربص

 عملیات النقل الطارئ

بالحفاظ على  )]ة النموذجیةألغراض ھذه الخط HPیتم استخدام االختصار (أدرج اسم مقدم خدمات اإلسكان المغطى [یھتم 

مثل ھذا االھتمام لیشمل المستأجرین الذین وقعوا ضحایا لعنف أسري أو عنف في أثناء یمتد أمان وسالمة مستأجریھ، و

0Fطبقًا لقانون مكافحة العنف ضد المرأة، .ُمالحقة وتربصالمواعدة أو اعتداء جنسي أو 

یسمح مقدم خدمات اإلسكان  1

بأن یقدموا طلب  ُمالحقة وتربصوا ضحایا لعنف أسري أو عنف في أثناء المواعدة أو اعتداء جنسي أو للمستأجرین الذین وقع

الجنس أو عن النظر بغض تقدیم طلب النقل تُتاح اإلمكانیة لو .نقل طارئ من وحدتھم السكنیة الحالیة إلى وحدة سكنیة أخرى

م خدمات اإلسكان على مراعاة ھذا الطلب واالھتمام بھ للمستأجرین مقدإمكانیة  ،بید أن 1F2.أو التوجھ الجنسي یةالھویة الجنس

تقریر مبدئي بأن المستأجر ضحیة أو وقع ضحیة للعنف األسري أو  ،المساعدة في الوقت الحالي قد تعتمد علىالذین یتلقوا 

ات اإلسكان متاح لدیھ وحدة سكنیة ، وما إذا كان مقدم خدمالُمالحقة والتربصالعنف في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي أو 

 . أخرى آمنة یمكن أن یقدمھا للمستأجر كإقامة مؤقتة أو دائمة

یفیة لسریة والكاحمایة والمستندات الالزمة لتقدیم طلب النقل الطارئ، و ،تحدد ھذه الخطة المستأجرین المؤھلین للنقل الطارئ

  .األمن والسالمة لجرین حوالتي یمكن أن یتم بھا النقل الطارئ، وإرشادات للمستأ

 

                                                 
ع ضحایا العنف األسري والعنف في أثناء المواعدة ، فإنھ یوفر الحمایة لجمی"قانون مكافحة العنف ضد المرأة"على الرغم من أن القانون یحمل اسم  1

 .النظر عن الجنس أو الھویة الجنسیة أو التوجھ الجنسي للضحیة غضب ُمالحقة والتربصواالعتداء الجنسي وال
أو  ،أو الجنس ،أو الدین ي،أصل القومأوال ،أو اللون ،مقدم خدمات اإلسكان التمییز على أساس أي خاصیة تتمتع بالحمایة بما في ذلك العرقمكن لال ي 2

لتأمین علیھا ھا وتقوم بافي تقدیم یجب أن یتم توفیر خدمات اإلسكان التي تساعد وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة.  أو السن ،الحالة العائلیة، أو اإلعاقة
 .ةجنسیة أو الحالة االجتماعیالتوجھ الجنسي الفعلي أو المفترض أو الھویة ال عنالنظر بغض لجمیع األفراد المستحقین لذلك 
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لنقل الطارئ التي نشرتھا وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة، التي تمثل الوكالة ل نموذجیة تستند ھذه الخطة إلى خطة

 .لقانون مكافحة العنف ضد المرأة ]المساعدة اإلیجاریة أدرج اسم البرنامج أو[ امتثال الفیدرالیة المنوط بھا اإلشراف على

 
 التأھل لعملیات النقل الطارئ

، على النحو الُمالحقة والتربصإن المستأجر الذي یقع ضحیة للعنف األسري أو العنف في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي أو 

 ، یكون مؤھالً L، الجزء الفرعي 5الجزء  CFR 24الذي تنص علیھ لوائح وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة في 

بأنھ مھدد بضرر محدق من جراء التعرض لمزید من العنف  لمعقوبشكل كان المستأجر یعتقد : للحصول على نقل طارئ إذا

إذا وقع المستأجر ضحیة لالعتداء الجنسي، فقد یصبح كذلك مؤھالً للنقل إذا . إذا ما استمر في السكن في وحدتھ السكنیة الحالیة

 .یوًما تقویمیًا قبل تقدیم طلب النقل الطارئ) 90(المبنى في غضون فترة تسعین كان االعتداء الجنسي قد وقع داخل 

  .طلب النقل الطارئ طلب ھذا النقل صراحة بما یتوافق مع اإلجراءات الموضحة في ھذه الخطةبقدم تیجب على المستأجر الم

متطلبات التأھل كانوا یستوفون طارئ إذا ما طلب النقل البتقدم طیبة  ال أو سمعة ال یحظون بمكانةن الذین یلمستأجریجوز ل

 .المذكورة في ھذا القسم

 توثیق طلب النقل الطارئ

یقوم مقدم [مكتب إدارة مقدم خدمات اإلسكان ویقدم طلبًا كتابیًا للنقل إلى  خطرلتقدیم طلب نقل طارئ، على المستأجر أن یُ 

 .من ذوي اإلعاقةأماكن إقامة مناسبة وفقًا لھذه السیاسة لألفراد سیوفر مقدم خدمات اإلسكان . ]خدمات اإلسكان بإدراج المكان

 :یجب أن یتضمن طلب النقل الطارئ المكتوب الذي یقدمھ المستأجر أیًا من

بأنھ مھدد بخطر محدق من جراء التعرض لمزید من العنف إذا استمر  لمعقوبشكل بیان یوضح أن المستأجر یعتقد  .1

 أوكنیة المقدمة لھ في إطار مساعدات برنامج مقدم خدمات اإلسكان؛ في اإلقامة في نفس الوحدة الس
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بیان یوضح أن المستأجر قد وقع ضحیة لالعتداء الجنسي، وأن ھذا االعتداء الجنسي قد وقع داخل المبنى في غضون  .2

 .میًا السابقة لتقدیم طلب النقل الطارئییوًما تقو) 90(التسعین 

 السریة

اإلسكان أن یلتزم بالحفاظ على سریة أي معلومات یقدمھا لھ المستأجر في طلب النقل الطارئ، عالوة على  على مقدم خدمات

المعلومات المتعلقة بالنقل الطارئ، إال إذا منحھ المستأجر إذنًا كتابیًا بالكشف عن ھذه المعلومات بعد فترة محددة أو كان 

متعلقة بإنھاء المساعدة محكمة الء أو جلسة خون أو یجب استخدامھ في عملیة إعن ھذه المعلومات أمًرا یستوجبھ القاناإلفصاح 

یتضمن ذلك الحفاظ على سریة محل اإلقامة الجدید للمستأجر، إذا ما تم توفیره، وإخفاؤه عن . المقدمة من البرنامج المغطى

الُمالحقة عدة أو االعتداء الجنسي أو الشخص أو األشخاص الذین ارتكبوا أعمال العنف األسري أو العنف في أثناء الموا

یُرجى الرجوع إلى إخطار حقوق اإلشغال بموجب قانون مكافحة العنف ضد المرأة لجمیع  .ضد المستأجر والتربص

المستأجرین إذا أردت معرفة المزید من المعلومات حول مسؤولیة مقدم خدمات اإلسكان في الحفاظ على سریة المعلومات 

 .الُمالحقة والتربصي أو المتعلقة بحوادث العنف األسري أو العنف في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنس

 توقیت وإتاحة النقل الطارئ

ھذا معالجة ال یمكن لمقدم خدمات اإلسكان أن یضمن الموافقة على طلب النقل الطارئ أو یحدد المدة التي سوف یستغرقھا 

ن حوادث سوف یعمل بأقصى سرعة ممكنة على نقل المستأجر الذي وقع ضحیة لحادث م مقدم خدمات اإلسكان بید أن .الطلب

إلى وحدة سكنیة أخرى، وھذا حسب  الُمالحقة والتربصالعنف األسري أو العنف في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي أو 

أن النقل المقترح لن یكون آمنًا، فقد یطلب النقل إلى  عتقد بشكل معقولإذا كان المستأجر ی .المتاح لدیھ من الوحدات ومدى أمانھا

إذا كانت ھناك وحدة متاحة، فعلى المستأجر المنقول أن یوافق على االلتزام بالبنود والشروط التي تحكم  .وحدة سكنیة أخرى

قد ال یتمكن مقدم خدمات اإلسكان من نقل المستأجر إلى وحدة معینة إن لم یكن أو  .اإلقامة في الوحدة التي تم نقل المستأجر إلیھا

 .الوحدةالتأھل للنقل إلى ھذه  المستأجر لم یستطع
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إذا لم یتوفر لدى مقدم خدمات اإلسكان أي وحدات آمنة ومتاحة یكون المستأجر المحتاج للنقل الطارئ مؤھالً لالنتقال إلیھا، 

على مقدمي خدمات اإلسكان اآلخرین الذین قد تكون لدیھم وحدات في التعرف فسوف یساعد مقدم خدمات اإلسكان المستأجر 

وحسب طلب المستأجر، سوف یساعد مقدم خدمات اإلسكان المستأجرین أیًضا في  .أجر االنتقال إلیھاآمنة ومتاحة یمكن للمست

التواصل مع الھیئات المحلیة التي تقدم المساعدة لضحایا حوادث العنف األسري أو العنف في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي 

 .المرفقة بھذه الخطة الُمالحقة والتربصأو 

 ة المستأجرینأمن وسالم

على اتخاذ المستأجر فسیتم حث إلى أن یتم التعامل مع طلب النقل وتنفیذ النقل الفعلي، إذا ما تمت الموافقة علیھ وتم بالفعل، 

 .جمیع احتیاطات األمن والسالمة المعقولة

للعنف  الوطني ط الساخنبالنسبة للمستأجرین الذین وقعوا أو أصبحوا ضحایا لحوادث عنف أسري، نرجو منھم االتصال بالخ

للحصول على مساعدة في وضع خطة  ،لعنف األسري المحلیة لمالجئ ال، أو ملجأ من 7233-799-800-1األسري على الرقم 

 وبالنسبة لمن یعانون من ضعف في حاسة السمع، یمكن الوصول لھذا الخط الساخن باالتصال بالرقم .آمنة للنقل

 ).TTYة الھاتفیة اآللة الطابع( 1-800-787-3224 

لالعتداء الجنسي التابع  الوطني وقعوا ضحایا لالعتداء الجنسي، یمكنھم االتصال بالخط الساخن نوبالنسبة للمستأجرین الذی

، أو زیارة موقع الخط الساخن HOPE-656-800للشبكة الوطنیة لحوادث االغتصاب واالعتداء وسفاح المحارم على الرقم 

 ./https://ohl.rainn.org/onlineوقع على اإلنترنت على الم

ویحتاجون للمساعدة زیارة موقع  الُمالحقة والتربصأو الذین كانوا ضحایا  الُمالحقة والتربصیمكن للمستأجرین من ضحایا 

: التابع للمركز الوطني لضحایا الجریمة الُمالحقة والتربصمركز موارد مكافحة 

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

الھیئات المحلیة التي تقدم المساعدة لضحایا العنف األسري أو العنف في أثناء المواعدة أو االعتداء الجنسي أو  :المرفقات

 . الُمالحقة والتربص


