
 

أن األشخاص …هناك أدلة على “...

من السحاقيات والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين 
 جنسيا  

واألسر يستثنون بشكل عشوائي من بعض فرص 

 ”اإلسكان في القطاع الخاص.
وزارة اإلسكان والتطوير ~ 

 الحضري األمريكية

 
 
 

 
 

 

(509) 325-2665 
1 (800) 200-FAIR (3247) 

www.nwfairhouse.org 

  

إذا كنت تعتقدين بأنك قد تعرضت للتمييز في معامالت السكن، 
 اتصلي مع:

بتقديم النصح حول الخيارات  AHFWAمكن أن تقوم 
 مجانية. AHFWAالمتوفرة لك والدفاع عنك. خدمات 

 

 مفوضية حقوق اإلنسان في والية واشنطن
www.hum.wa.gov 

 حملة حقوق اإلنسان
www.hrc.org 

 المركز الوطني للمساواة للمتحولين جنسيا   -
www.transequality.org 

 الوطني (LGBT)فريق عمل السحاقيات والمثليين 
www.thetaskforce.org 

EGGS )خدمة السحاقيات والمثليين كبار السن والدفاع عنهم( 
www.sageusa.org 

 
لقد كان العمل الذي وفر األساس لهذا المنشور مدعوما  جزئيا  من تمويل بموجب منحة من 
وزارة اإلسكان األمريكية والتطوير الحضري. يتحمل ائتالف اإلسكان العادل في الشمال 

فقط المسؤولية عن دقة العبارات والتفسيرات المتضمنة في هذا  (AHFWA)الغربي 
 AHFWA 4116المنشور. . 
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يجب اختيار بيت لاليجار يتناسب مع الميزانية المادية؛ ال 
يتوجب االختيار شخصيا  من منطقة بعينها بسبب التوجه 

 الجنسي أو الهوية الجنسية. 

 
في والية واشنطن، للشخص الحق في اإلفصاح علللنلا  علن 
هويته كسحاقية أو مثلي الجنس. وملن يليلر اللقلانلونلي أن 

 يقوم شخص ما بالتمييز ضدك في مجال اإلسكان.

 

 

 

 

 

 
في حال التعرض للتحرش ملن قلبلل مسلتلأجلر لخلر ملثلل 
مناداتك باأللقاب أو تخريب الممتلكات( بسبب تلوجلهلك أو 
هويتك الجنسية، يجب تقديم الشلكلوخ خلطليلا  للدخ اإلدارة 
أولدخ مالك البناء المستأجر. إذا لم يتوقف التحرش، يلجلب 
االتصال مع وكالة السكن العادل المحللليلة وتلقلديلم شلكلوخ 

 سكن عادل.

 

 

 

 
 

ومع ذلك فإن قلانلون اللملسلكلن اللعلادل يلتلضلملن 
الحماية على أساس الهوية الجنسية. وبالتالي، فلإن 
األفراد يير الملتزمين بالجنس أو يامضي الجنس 
أو المتحولين جنسيا  يحق للهلم السلعلي للللحلصلول 
على الحماية ضد التمليليلز فلي السلكلن علللى هلذا 

 األساس.

 
إضافة لذلك، فإن قانون مساواة استلخلدام اللملسلاكلن 

اللذي تلطلبلقله وزارة  LGBTللسحاقيات والمثليين 
اإلسكان والتطوير الحضري األمريكية ينلص علللى 
أنه ال يجوز رفلض للللبلات السلكلن اللتلي تلقلدملهلا 

للللحلصلول علللى  LGBTالسحاقليلات واللملثللليليلن 
المساكن المدعومة في البرامج الفدرالية ذات الصللة 

، السكن الحكلوملي، اللرهلن اللعلقلاري 8)مثل القسم 
 المؤمن التابع الئتالف السكن العادل (

 
حمايات والية واشنطن للسحاقيات والمثليينن 

LGBT   حضلر  2006حزيران/يونيو  8بتاريخ
    (HLAD)قانون والية واشنطن ضلد اللتلمليليلز 

RCH 49.60)  التمليليلز فلي اللملسلاكلن علللى )
 أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية.

 
هذا القانون يحمي ضد رفض التأجير أو البيع أو أي معامالت سكن 
أخرخ. إن من التمييز ضدك أن تتلقى معاملة مختلفة بسبب توجهك 
الجنسي أو الهوية الجنسية مثل توفير وسائل راحة أقل أو فرض 

أجور مقابل وجود الشريك أو فرض السكن في مبنى معين أو منطقة 
  معينة أو حي إلخ.

يجب البحث عن بنوك ومقرضين واللتلفلاوض ملعلهلم  
بحيث يطلع الشخص على أنلواع اللقلروض السلكلنليلة 
المتوفرة للشخص على ضوء الميزانليلة اللملاديلة. فلي 
والية واشنطن، سواء كان للشخص شريك أو ملتلزو  
يجب على المقرضين معاملته بالتساوي مع األشخاص 
الذين لديهم شركاء أو متزوجين ذوي عالقات جنلسليلة 
مستقيمة خالل عملية مراجعة للللب اللحلصلول علللى 

 القرض.
 
ابحث في الجوار عن سمسار عقاري. ليس هلنلاك سلملسلار 

 عقاري يناسب شخص واحد. فهذا مثل التسوق
لشراء المالبس، ليس هناك حجم واحد يناسبنا جميعا . اعثر على 

 الخيار المناسب.
 

يجب اختيار بيت يحبه الشخص ويستطيع الدفع 
مقابله؛ ال يجب أن يتعرض الشخص للتوجيه الختيار 

 أو” يمكن أن تكون مرتاحا  أكثر فيه“مكان 

 
 

فيما يتعلق بالتحرش كمالك منزل، قدم شكوخ سكن عادل 
 .(WUD)لدخ وزارة اإلسكان والتطوير الحضري 

 
تسوق في الجوار وابحث عن أفضل خيار لتأمين مالكي 
البيوت. أيضا ، إذا كنت شريكا  أو متزوجا  يمكن ان تكون 

 على نفس البوليصة.

 

 

نصائح سريعة: ملكية البيوت 

لألفراد واألسر من السحاقيات 

 (LGBT)والمثليين 


