
 

 

 هايی از وضعيت خانوادگیمثال 
 تبعيض

 

عدم قبول انجام تعميرات برای مستأجر به دليل آنکه  ·
 شما پناهنده هستيد

کند که واحدی برای اجاره ندارد، در مالک ادعا می ·
به خاطر نژاد، رنگ کنيد که صورتی که شما گمان می
خواهد واحد را به شما اجاره پوست، يا مليت شما، نمی

هنگامی که شخصاً مراجعه «بدهد. به عنوان مثال، 
کرديم، مالک قبول نکرد؛ ولی وقتی تلفنی با او صحبت 

 »کرديم، واحد را اجاره کرديم.
شما را به سوی يک محيط يا جامعه خاص هدايت می ·

محله ديگر، احساس راحتی احتماالً در يک «کند: 
 ».کنيدبيشتری می

 بگويد الزم است تمام مستأجران انگليسی صحبت کنند ·
توانيد غذاهای محلی خودتان را به دليل بوی بگويد نمی ·

 احتمالی آنها طبخ کنيد

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

(برای  MSTبعدازظهر  3:30صبح تا  10از دوشنبه تا جمعه،  746-7541
TRS با يک رايگان توانيد به صورت تماس بگيريد)، می 1- 1-7، با شماره

 وکيل صحبت کنيد.

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

 را مطرح کنيد؟ FHAآيا نياز داريد که يک شکايت 

 يا 9777-669-800-1با شماره 
1-800-927-9275 )TTY با (UUD  تماس بگيريد يا از

hud.gov/fairhousing ديدن کنيد 

 درباره حقوق خود طبق قانون مسکن منصفانه:برای کسب اطالعات بيشتر 

hud.gov/fairhousing  
idaholegalaid.org 

ihfcidaho.org 

208-746-7541 

هزينه اعطايی توسط وزارت مسکن و توسعه از کمکبودجه تهيه و انتشار اين نشريه 
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 
 نيستند. های دولت فدرالنشريه هستند. اين تفسيرها لزوما بيانگر ديدگاه

 مسکن منصفانه:
 نژاد، رنگ پوست، و مليت 

 

 

 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 ذيل می

شود:  نژاد، رنگ پوست، جنسيت، مذهب، مليت، ناتوانی
ها، يا وضعيت خانوادگی.  اين قانون به عنوان بخشی از 

 وضع شده است. 1968قانون حقوق مدنی مصوب سال 

تواند درباره تبليغات، مالکان، یقانون مسکن منصفانه م
های امالک ها، بنگاهHOAها، مديران امالک، صاحبخانه

 دهندگان و ديگران اعمال شود.ها/ وامو مستغالت، بانک

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

اينکه به شخصی به علت شخص به خاطر نژاد وی، يا 
مذهبی که دارد گفته شود که واحد آماده نيست، اخراج 
شخص به دليل اينکه شهروند آمريکايی نيست، يا تبليغ 

شود که به زبان اينکه ملک فقط به افرادی اجاره داده می
 کنند.انگليسی صحبت می

 
  نژاد، رنگ پوست،

 مليت

امتناع از فروش، امتناع از اجاره دادن، اخراج، 
هدايت به جای ديگر يا تبعيض قائل شدن، امتناع 
از وام دادن، يا رفتارهای متفاوت بر اساس نژاد 

های يا رنگ پوست به منزله نقض ممنوعيت
قانون مسکن منصفانه درباره تبعيض به واسطه 
نژاد و رنگ پوست است. هرچند قانون مسکن 

 سال پيش تصويب شده 50منصفانه بيش از 
است، اما تبعيض در زمينه مسکن به واسطه 

 رنگ پوست و نژاد هنوز هم وجود دارد.

 
مليت شامل محل تولد، قوميت، اجداد، فرهنگ، 

شود. از حقوق همه، بدون در زبان و لهجه می
نظر گرفتن وضعيت مهاجرت آنها، بر اساس 

شود. نبايد قانون مسکن منصفانه محافظت می
تان اهل کشور وادهبه خاطر آنکه شما و خان

ای داريد که به يک ديگری هستيد، نام يا لهجه
شود، يا به دليل قوميت يا خاص مربوط می

هايی خاص، از دادن واحد شرکت در آيين
 مسکونی به شما امتناع گردد.

 
تبعيض به واسطه نژاد، رنگ پوست، يا مليت 
اغلب نامحسوس است، به همين دليل قربانيان 

د که علت آنکه از مسکن محروم ممکن است ندانن
اند، يا بايد مبلغ بيشتری را بپردازند، يا به شده

شوند، وضعيت يک واحد خاص هدايت می
محافظت شده آنها است. اگر مشکوک به اين 

هستيد که به خاطر نژاد، رنگ پوست، يا مليتی 
شود، برای که داريد، با شما رفتار متفاوتی می

ه قانونی آيداهو يا کمک گرفتن با مرکز مشاور
HUD .تماس بگيريد 

 

       

  
 

 مراجعه کنيد hud.govبرای کسب اطالعات بيشتر، به 


