
 

 

 هايی از وضعيت خانوادگیمثال 
 تبعيض

 

امتناع از اجاره دادن به يک خانواده به دليل داشتن  ·
 فرزند.

ها به زندگی در جايی ديگر، مثالً هدايت كردن خانواده ·
هايی به خانواده های دارای بالكناجاره ندادن آپارتمان

 كه فرزندان خردسال دارند.
ها برای استفاده از امكانات و خدمات، محدود كردن بچه ·

ها برای رفتن به استخرهای مثال اجازه ندادن به بچه
هايی را برای توانند محدوديتعمومی. اما مالكان می

 ارتقای ايمنی افراد وضع کنند.
هستند، مثال قانون اعمال قوانينی كه تنها برای كودكان  ·

پر سر «سال يا كودكان  18خاموشی برای كودكان زير 
 ».و صدا

های غيرمنطقی برای تعداد افرادی كه اعمال محدوديت ·
كنند. (اگر به خاطر در مسكن مورد اجاره زندگی می

تان، از دادن مسكن به شما امتناع تعداد افراد خانواده
هو تماس شده است، با خدمات مشاوره قانونی آيدا

های بگيريد تا اطالعات بيشتری را درباره محدوديت
 محل سکونت کسب کنيد.)

 آيا به راهنمايی يا اطالعاتی درباره قانون مسكن منصفانه نياز داريد؟
-208از طريق تماس با خط مشاوره امور حقوقی مسكن در آيداهو به شماره 

 10تماس بگيريد)، از دوشنبه تا جمعه،  1-1-7، با TRS(برای  746-7541
با يك رايگان توانيد به صورت ، میMSTبعدازظهر به وقت  3:30صبح تا 

 وكيل صحبت كنيد.

 شهری تماس بگيريد:برای آزمايش، با شورای مسكن منصفانه بين
 .0695-717-800-1يا  208-383-0695

 منصفانه مطرح كنيد؟آيا الزم است شكايتی را راجع به مسكن 

) TTY( 9275-927-800-1يا  9777-669-800-1، با HUDبرای ارتباط با 
 مراجعه كنيد hud.gov/fairhousingتماس بگيريد يا به 

 برای کسب اطالعات بيشتر درباره

 حقوق خود طبق قانون مسكن منصفانه:

hud.gov/fairhousing  
idaholegalaid.org 

ihfcidaho.org 

208-746-7541 

توسعه هزينه اعطايی توسط وزارت مسکن و بودجه تهيه و انتشار اين نشريه از کمک
های اين کار به عموم مردم اختصاص شهری اياالت متحده تأمين شده است. مطالب و يافته

داده شده است. نويسنده و ناشر تنها مسئول صحت جمالت و تفسيرهای موجود در اين 
 های دولت فدرال نيستند.نشريه هستند. اين تفسيرها لزوما بيانگر ديدگاه

 مسکن منصفانه:
 وضعيت خانوادگی

 

 

 شرکت خدمات مشاوره حقوقی آيداهو

   



 

 

  قانون مسکن منصفانه 

قانون مسکن منصفانه مانع از تبعيض در فروش و 
اجاره مسکن بر اساس خصوصيات فردی مثل موارد 

جنسيت، مذهب، شود: نژاد، رنگ پوست، ذيل می
ها، يا وضعيت خانوادگی. اين قانون به مليت، ناتوانی

 1968عنوان بخشی از قانون حقوق مدنی مصوب سال 
 وضع شده است.

تواند درباره تبليغات، مالکان، قانون مسکن منصفانه می
های ها، بنگاهHOAها، مديران امالک، صاحبخانه
ديگران  دهندگان وها/ وامامالک و مستغالت، بانک

 اعمال شود.

قانون مسکن منصفانه مانع از تبعيض نسبت به طبقات 
شود، مانند: امتناع از اجاره به يک محافظت شده می

شخص به خاطر نژاد وی، يا اينکه به شخصی به علت 
مذهبی که دارد گفته شود که واحد آماده نيست، اخراج 
شخص به دليل ناتوانی که دارد و درخواست امکانات 
منطقی و متناسب با ناتوانی خود کرده، يا داشتن روند 

 های دارای فرزند.اجاره متفاوت برای خانواده

 
 وضعيت خانوادگی

ها را قانون مسکن منصفانه در واقع از خانواده
کند. های مسکن محافظت میدر برابر تبعيض

سال با يک والد  18ها شامل افراد زير خانواده
های باردار و افرادی تعريف می(يا قيم)، خانم

شوند که در روند فرزندخواندگی هستند. 
) که تمام HOPAمسکن ويژه افراد مسن (

شرايط قانونی را رعايت کرده باشد از اين 
 قوانين معاف است.

 
توان های دارای فرزند را نمیخانواده

های دارای تفکيک کرد (مثالً همه خانواده
از ملك اسکان فرزند را در يك بخش خاص 

توان آنها را از واحدهايی داد). همچنين، نمی
های دارای خاص دور كرد. نبايد از خانواده

فرزند خواسته شود تا وثيقه خاصی را 
كند كه بپردازند. اگر مالكی قوانينی وضع می

فقط مخصوص كودكان است، آن قوانين بايد 
 مربوط به ايمنی مشروع آنها باشد

 
اف ايمنی، كمترين محدوديت و برای تحقق اهد

های غيرمنطقی را داشته باشد. محدوديت
درباره تعداد افراد حاضر در يك خانه ممكن 

است مصداق تبعيض به واسطه وضعيت 
 HUDنامه كيتينگ خانوادگی تلقی شود. تفاهم

كند كه دو نفر به ازای هر اتاق بيان می
رسد، ولی عواملی خواب، منطقی به نظر می

ها نيز بايد ازه/ساختار خانه و سن بچهمثل اند
 مد نظر قرار بگيرد.

 

        
  

 

 مراجعه کنيد hud.govبرای کسب اطالعات بيشتر، به 


