
حقوق اإلسكان 

العادلة للمستأجرين 

ERS

اإلعاقة أو 

 االحتياجات الخاصة 
إذا كنت شخًصا من ذوي اإلعاقة او 

اإلحتياجات الخاصة، سواء كانت 

هذه اإلعاقة او الحاجة مرئية او 

غير مرئية )عقلية، جسدية، أو 

عاطفية(، فال يحق لمالك السكن الحالي أو المستقبلي السؤال او 

اإلستفسار عن طبيعة أو شدة إعاقتك أو حاجتك الشخصية، كما ال 

يحق ألي شخص مرتبط بمعاملة اإلسكان أن يستفسر عن وجود 

إعاقات او احتياجات خاصة لدى أفراد أسرتك، زوارك، معارفك 

 أو أصدقائك.

إذا كانت إعاقة أو احتياجات المستأجر الشخصية تتطلب استثناء 

أو تغيير بعض األمور األساسية في عقد االيجار أو تعديل في 

ركن المسكن من أجل استخدامه بشكل مناسب واالستمتاع به، 

)أمور إستثناء أو تغيير معقول يجوز للمستأجر أن يتقدم بطلب 

)ركني( من مالك السكن.طلب تعديل معقول أساسية( أو   

على سبيل المثال، في مجمع يتبع فيه اسلوب من يأتي أوالً يركن 

سيارته أوالً، يمكن لشخص ذو أعاقة جسدية أو حاجة شخصية 

أن يطلب حجز موقف خاص به. بشكل عام هناك تكلفة قليلة أو 

معدومة لمثل هذه الطلبات، ولكن في حال وجب القيام بتعديالت 

اخرى )كتثبيت قضيب إمساك، بناء منحدر للكرسي المتحرك، 

وما إلى ذلك( سيتوجب على المستأجر تحمل تكلفة هذه التعديالت 

 )ما لم يكن في السكن المدعوم( 
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 العمر

عاًما أو  87في والية ميشيغان، يجوز ألي شخص يبلغ من العمر 

أكثر توقيع أي عقد، و من ضمنها عقد إيجار. كما يُسمح أيًضا 

للقاصرين الذين تم تحريرهم قانونياً بالتوقيع على عقد إيجار. 

ولكن عليك االنتباه من ان بعض المساكن تميز تبعاً "لوضعك 

كطالب" فعلى الرغم من أنه يحق لبعض البلديات رفض إسكان 

فرد ألنه طالب، غالبًا ما تكون التفرقة ضد الطالب غطاًء للتفرقة 

غير القانوني على أساس السن *. فعلى سبيل المثال، يمكن 

ألصحاب العقارات الذين يعلنون اتباعهم لسياسة "عدم تأجير 

طالب المرحلة الجامعية االولى" أن يضعوا استثناءات للطالب 

 األكبر سنًا وغير التقليديين.

* اوضاع الطالب محمية في مدن آن أربور، وإيست النسينغ، 

 والنسنغ، وإيبسيالنتي.

 الجنس) بما في ذلك التوجھ الجنسي 
والھویة الجنسیة(

 بموجب قانون اإلسكان العادل، یحظر على صاحب السكن المحتمل
 أو الحالي معاملة  المستأجر بشكل مختلف بسبب جنسھ. كما أنھ من
 غیر القانوني التحرش الجنسي، أو القیام بتقدمات جنسیة نحو
 المستأجر أو طلب خدمات جنسیة من المستأجرین مقابل السكن، أو
 المرافق السكنیة (كاألجھزة والتحسینات، مساحة وقوف للسیارة،
 وما إلى ذلك)، أو خدمات المستأجر (مثل إجراء اإلصالحات
(والصیانة أو تجدید عقد إیجار

 كما یحظر قانون االسكان العادل من التمییز المتعلق باالسكان
 والسكن بسبب التوجھ الجنسي، اوالھویة الجنسیة، او التعبیر أو
 السلوك الجنسي. كذلك تتم حمایة أي مستأجر في البیوت المنتمیة او
 التابعة لالسكان العادل  ینتمي لمجتمع المثلیین بموجب قانون
.المساواة



كمستأجر یقوم قانون اإلسكان العادل الفیدرالي بتأمین 
الحمایة(FHA)، الفرص المتساویة، والحق في سكن یخلو من 

العنصریة حسب العرق، اللون، الدین، الجنسیة، الوضع العائلي، 
الجنس، واإلعاقة. وفي والیة میتشغان یمنحك قانون إلیوت 

الرسن للحقوق المدنیة(ELCRA)حمایة سكن إضافیة للسن 
والحالة االجتماعیة، كما یعمل قانون الحقوق المدنیة لألشخاص 

. ذوي اإلعاقة (PDCRA)على تعزیز إجراءات حمایة المعوقین
تقوم ھذه القوانین بتغطیة جمیع معامالت اإلسكان، بما في ذلك 

ولكن لیس حصراً: البحث عن السكن، التقدیم والتحري عن 
السكن، عقد اإلیجار، تأمین المستأجر، شروط وأحكام إیجارك، 

تجدید عقد اإلیجار، إنھاء عقد اإلیجار، وعملیة اإلخالء. وإذا 
نجحت في اجتیاز معاییر الفحص الخاصة بالمالك *، فیكون لك 

. الحریة في اختیار السكن األنسب لك و / أو لعائلتك

* وفقًا لقاعدة HUD ، یُعد الرفض 
الشامل المستند إلى الخلفیة الجنائیة أمًرا 
غیر قانوني ؛ ویجب تقییم الطلبات على 

أساس كل حالة على حدة. قد توفر 
قوانین المدینة حمایة اضافیة.

 للمستأجرين: اإلسكان العادل من حقك!

 الديانة والجنسية
ال يحق للمالك أن يطلب منك 

تحديد ديانتك. ال يمكن إجبارك 

على اختيار شقة بالقرب من 

أشخاص آخرين من نفس البلد، يتحدثون نفس لغتك أو ينتمون لنفس ديانتك 

او مذهبك. ال يحق لمالك العقار أن يطلب منك خلع الحجاب، البرقع، 

الكوفية، الكبة، أو أي مالبس دينية أو رموز دينية أخرى؛ كما ال يحق لمالك 

السكن طردك و تهديدك أو مضايقتك بسبب دينك أو وضعك كمهاجر أو 

 وضعك كالجئ. 

إذا رأيت أي كتابة أو سمعت عبارات تدل على ان مالك السكن يشجع، 

يحبط أو يفضل تأجير أشخاص من "جنس أو عرق معين"، الرجاء 

 التواصل معنا 

العرق واللون  

الوضع العائلي بما في ذلك وجود القاصرین في)
المنزل( تبعاً لقانون اإلسكان العادل فإنھ من غیر القانوني لمقدمي 
اإلسكان اإلضطھاد ضد المستأجرین الحالیین أو المحتمل قدومھم 
في المستقبل، و لدیھم أطفال، أو یتوقعون طف ًال، أو الذین یقومون 

بتبني  أو رعایة األطفال واعتبارھم كأفراد من اسرھم.

إذا سمعت عبارات مثل: "ال یسمح بوجود ألعاب أطفال في الردھة 
”، أو "لسنا مجھزین الستقبال لألطفال"، أو "ال یمكن لألخ واألخت 
مشاركة غرفة النوم"، أو "ھذه الوحدة السكنیة لیست آمنة لألطفال"، 
أو " یسمح لألطفال التواجد في الطابق األول فقط "، أو" نسمح فقط 
لشخص واحد أو شخصین باألكثر باستعمال غرفة النوم الواحدة "، 
أو" نحن نوفر احتیاجات الطالب فقط، ولن تكون سعیدًا ھنا" فعلیك 

التواصل معنا فوراً.

“ ،

،"

أخيراً، يتم إعفاء البيوت المصنفة خصيًصا لـ "كبار السن فقط" 

+( من هذا القانون في حال كانت تتبع إرشادات محددة24+، 55)

تؤهلها االستفادة من هذا االعفاء. مالك العقار الخاص الذي يعلن ان 

عقاره "للبالغين فقط" أو ان عقاره هو "مجتمع للناشطين من كبار 

السن" دون ان يقوم عقاره بتلبية جميع اإلرشادات المحددة يعتبر 

 بانه ينتهك قانون اإلسكان العادل.

ق العر
ن اللو
الدین

الجنسیة والھویة الوطنیة
الوضع العائلي (بما في ذلك من وجود قصر في 

المنزل)
الجنس ( بما في ذلك التحرش الجنسي، التوجھ 

الجنسي،الھویة الجنسیة ، التعبیر او السلوك 
الجنسي)

اإلعاقة أو االحتیاجات الخاصة

العمر
الحالة االجتماعیة
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يعتبر حرمانك من السكن بسبب 

عرقك أو لونك، أو تقييدك االلتزام 

بمناطق معينة من مجمع سكني، أو 

توجيهك إلى أحياء معينة من أجل 

أن تتواجد مع "أشخاص يشبهونك 

 أكثر" إضطهاداً في السكن.

إذا قيل لك على الهاتف بأن الشقة  

متاحة، ولكنها لم تعد متوفرة فجأة 

عندما تحضر شخصيًا لرؤيتها، 

فمن األرجح أنك قد تعرضت 

لإلضطهاد ويمكنك إدعاء 

اإلضطهاد في السكن. وتعتبر 

العبارات مثل، "لقد قمت بتأجير 

آخر شقة للتو"، أو "فقدت طلبك"، أو "رصیدك لیس مثالیًا" عالمات على 
. عالمات على التمییز السكني
وقد یكون الفشل في إجراء اإلصالحات، أو االستخدام غیر المتكافئ 
للممتلكات أو المرافق، أو اإلخالء الفجائي، أو المضایقة الشخصیة حالما 
تنتقل للعیش في سكن معین ینبع بشكل غیر قانوني من انتمائك الى عرق او 
لون معین.
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الحالة االجتماعیة 
یحظر على مقدمي خدمات اإلسكان في میشیغان رفض اإلیجارات أو 

تغییر شروط اإلیجار أو وضع شروط إیجار مختلفة للمستأجرین 
بسبب أن الشخص أعزب أو لھ شریك أو 

متزوج أو أرمل أو منفصل أو مطلق. إذا سمعت شیئًا مثل آسف، 
كنا نود أن نؤجرك، لكننا نرغب في وجود زوجین 

 لطیفین ومحترفین في منزلنا"، فاتصل بنا

http://www.understandingrace.org/home.html



