مساكن عادلة للعائالت مع
أطفال

إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتمييز العنصري في السكن
اتصل بوكالة اإلسكان العادل المحلية وأبلغ عن التمييز

يجب أن يكون جميع األطفال الذين تقل أعمارهم عن " 81

ضع قائمة مرتبة ترتيبًا زمنيًا لألحداث المتعلقة بالتمييز  ،مع
التواريخ والمواقع واألشخاص الحاضرين والتفاصيل المهمة
حول ما حدث

"يجب أن يكون جميع األطفال برفقة شخص بالغ في أي مكان
في المجمع".

احتفظ بأي سجالت متعلقة بـ
التمييز بما في ذلك الرسائل النصية ورسائل البريد
اإللكتروني واإلشعارات والقواعد وعقود اإليجار والخطابات
،
اإلعالنات والصور

عا ًما برفقة أحد الوالدين أو وصي قانوني في المسبح".

"األطفال لديهم حظر تجول من الساعة  0099مسا ًء"
"يجب أال يترك ألعاب األطفال في األماكن المشتركة".

قم بإنشاء قائمة باألشخاص بمعلومات االتصال الخاصة بهم
والذين قد يكون لديهم معرفة بالتمييز ويمكن أن يكونوا كذلك
شهود عيان

N or t hwe s t F a ir
H ous i n g Al l i a nc e

يجب أن تبحث في مكان آخر  ،حيث يوجد المزيد من "
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األطفال  ،والمتنزهات  ،والمدارس  ،أو
المالعب لألطفال ".

خدماتنا مجانية.
تم دعم العمل الذي قدم األساس لهذا المنشور جزئيًا عن
طريق التمويل بموجب منحة من وزارة اإلسكان
هو NWFHAوالتنمية الحضرية في الواليات المتحدة.
المسؤول الوحيد عن دقة البيانات والتفسيرات الواردة
في هذا المنشور.
March 2022

اإلعالنات:
"من غير اطفال"
"للبالغين فقط"
غير مسموح لألطفال

هذا هو المبنى للعائالت األطفال.
"ال يمكنك استئجار غرفة نوم واحدة ألن أنت وشريكك لديكم
ً
طفال .ستحتاجون إلى غرفتي نوم ".

الصحة والسالمة :يمكن لمقدمي خدمات اإلسكان
وضع قواعد محدودة للصحة والسالمة
األطفال فيما يتعلق بالمرافق مثل حمامات السباحة
وأحواض المياه الساخنة وصالة األلعاب الرياضية
معدات .يجب صياغة هذه القواعد للسماح بأكبر قدر
ممكن من الوصول مع ضمان السالمة.
يُعفى إسكان كبار السن من قانون اإلسكان العادل
الفدرالي على التمييز في الحالة األسرية:
مجتمعات :إذا كان  ٪18على األقل من 55+
الوحدات المسكون فيها لديها شخص واحد في عمر55
وأكبر سنا؛ المجتمع ينشر خبر االلتزام بالسياسات
واإلجراءات التي تثبت النية في السكن لألشخاص الذين
عاما ،ويتم التحقق من أعمار
تزيد أعمارهم عن ً 55
المقيمين في كل عامين.
مجتمعات + 26 :مخصصة ومشغولة فقط من قبل
األشخاص  26واألقدم ،السوق الخاص ،أو المدعوم

أمثلة على تمييز العنصري في الوضع األسري:

اإلعالن عن قيود على األطفال

يحظر قانون اإلسكان العادل الفيدرالي التمييز
في السكن على أساس العرق واللون والدين واألصل
القومي والجنس والحالة العائلية واإلعاقة.

توجيه العائالت إلى السكن أو األحياء أو االبتعاد عنها
فصل العائالت التي لديها أطفال في بنايات أو طوابق معينة

رفض التأجير أو البيع أو التفاوض مع العائلة التي لديها أطفال
فرض رسوم إضافية على اإليجار أو الودائع\غرامات أو
الرسوم ألن األسرة لديها أطفال

الحد أو فرض قيود في السكن لشخص واحد لكل غرفة نوم

يحدث تمييز الوضع العائلي عندما يعامل المالك
أو مدير الممتلكات أو السمسار
صا ما
الحقيقي أو مقيم آخر شخ ً
بشكل مختلف لوجود أطفال تقل أعمارهم عن  81عا ًما.
تشمل هذه الحماية األسر التي يعيش فيها طفل واحد أو
أكثر من األطفال القاصرين:
أحد الوالدين،
شخص مع الوصاية القانونية ،أو
شخص بإذن كتابي من أحد الوالدين أو شخص لديه
حضانة قانونية
األشخاص الحوامل أو الذين هم في
ضا من التمييز
عملية تأمين حضانة القاصرين محميون أي ً
في الوضع العائلي.

يكف للعائلة
هذه الشقة ليست ر
كبية بما ي

الساللم ليست آمنة لألطفال التمييز ضد األطفال أمر غير قانوني
أوه! انت حامل!

اتصل Central WA:أو  Easternلتقديم شكوى يف
Northwest Fair Housing Alliance
)(509)-325-2665 / 1-800-FAIR (3247

