
 
 

 دھی آزار جنسی گزارش  
 و تبعیض جنسی  

ھای بیشتری درباره قانون مسکن عادالنھ و تبعیض  آیا پرسش  
 :مسکن عادالنھ  جنسی دارید؟ 

 تبعیض جنسی 

تحت   مالک اگر معتقدید یک تأمین کننده مسکن، برنامھ مسکن یا 

بھ دلیل جنسیت، گرایش جنسی یا ھویت جنسی شما،   FHAبیمھ 

از تأمین مسکن برایتان امتناع کرده است یا رفتاری متفاوت با 

توانید شکایت قانون مسکن عادالنھ را نزد شما داشتھ است، می 

HUD طرح کنید. 

مھم است کھ برای اقدام معطل نکنید؛ شما باید ظرف یک سال از  

جنسی مورد ادعا، شکایت خود را  آخرین تاریخ تبعیض یا آزار

 .ثبت کنید

ھای زیر تسلیم توان بھ روششکایات قانون مسکن عادالنھ را می 

 :کرد

 hud.gov/fairhousingآنالین بھ آدرس  •

 یا  9777-669-800-1بھ صورت تلفنی بھ شماره  •

1-800-877-8339 )TTY( 

جویانھ تأمین کننده مسکن علیھ شما بھ دلیل ثبت اقدام تالفی 

اگر  . غیرقانونی است  HUDشکایت یا شرکت در روند شکایت 

آمیز، معتقدید بخاطر گزارش آزار جنسی یا اقدامات تبعیض

 .تماس بگیرید HUDاید، با جویانھ شدهقربانی اقدام تالفی 

بھ  Idaho Legal Aidاز طریق تماس با خط مشاوره مسکن 
گیری را شماره  TRS ،7-1-1( 7541-746-208اره شم
دوشنبھ تا جمعھ، از  . با یک وکیل صحبت کنید رایگان ، )کنید

 . MTبعدازظھر بھ وقت  3:30صبح الی  10

 .درخواست کنید idaholegalaid.orgیا آنالین در آدرس 

 

 

 جھت کسب اطالعات بیشتر درباره 
 : آدرس زیر دیدن کنید حقوق قانون مسکن عادالنھ خود از 

hud.gov/fairhousing 
idaholegalaid.org 

ifhcidaho.org 
 7541-746-208: خط مشاوره مسکن 

 نیاز دارید یک شکایت مربوط بھ قانون مسکن 
 عادالنھ را ثبت کنید؟  

 یا  9777-669-800-1بھ شماره  HUDبا 
1-800-877-8339  )TTY ( کنیدتماس بگیرید یا از آدرس زیر دیدن 

hud.gov/fairhousing 

اثری کھ مبنای انتشار این سند بوده، تحت حمایت مالی بودجھ 
 اعطایی

مفاد و . وزارت مسکن و توسعھ شھری ایاالت متحده بوده است 
مؤلف و  . ھای این اثر بھ عموم مردم اختصاص یافتھ است یافتھ

         ً                                         ناشر صرفا  مسئول صحت اظھارات و تفاسیر موجود در این 
                ً                          این تفاسیر لزوما  بازتاب نظرات دولت فدرال  . نشریھ ھستند

 .نیستند



 

 

     

 تبعیض جنسی    قانون مسکن عادالنھ 

اگر تأمین کنندگان مسکن و مالکین با شخصی بھ دلیل جنسیت  

وی، رفتاری متفاوت داشتھ باشند، مرتکب تبعیض جنسی  

 .اندشده 

 : آمیزھای اقدامات تبعیضنمونھ

امتناع از اجاره دادن ملک بھ یک شخص بھ دلیل   •

 . جنسیت وی 

فقط  « انتشار آگھی با درج ترجیح جنسی، مثل  •

با این حال یک  » (شوندمتقاضیان مرد پذیرش می 

توان در انتشار آگھی برای  استثناء وجود دارد کھ می 

  اتاقی در فضای مشترک، ترجیح جنسی را درجھم

 ). کرد

بیرون کردن شخصی از ملک بھ دلیل اینکھ بازمانده   •

 . یک خشونت خانگی است

 گرایش جنسی و ھویت جنسی 

در  ) HUD(وزارت مسکن و توسعھ شھری ایاالت متحده 

اعالم کرد کھ قانون مسکن عادالنھ را برای   2021فوریھ 

از  (ممنوعیت تبعیض بر اساس گرایش جنسی و ھویت جنسی  

اجرایی  ) ھای جنسیتیجملھ تبعیض بر اساس عدم تطابق با کلیشھ 

 .کندمی

دارد کھ دسترسی  ملزم می  HUDبعالوه، قانون دسترسی برابر 

ایش  فارغ از گر HUDھایی با بودجھ  ھمھ افراد بھ برنامھ 

 . جنسی، ھویت جنسی یا وضعیت تأھل فرد، برابر باشد 

 : آمیزھای اقدامات تبعیضنمونھ

از یک زن ترنس درخواست شود تا در فضای مشاع   •

 . مجتمع آپارتمان خود، لباس زنانھ نپوشد

پرسش تأمین کننده مسکن از مستأجر در مورد گرایش   • 

جنسی یا ھویت جنسی او ھنگام بررسی شرایط الزم  

 . دریافت مسکن برای

از پذیرش   FHAگر مالک تحت بیمھ  امتناع بیمھ •

کند درخواست وام دو مرد بھ این دلیل کھ تصور می 

 .گرا ھستندمتقاضیان یک زوج ھمجنس 

 آزار جنسی 

آزار جنسی در مسکن، نوعی تبعیض جنسی است و در نتیجھ  

دو نوع آزار جنسی وجود  . کندقانون مسکن عادالنھ را نقض می 

 . محیط خصمانھ) 2گروکشی و ) 1: دارد

دھد کھ یک تأمین کننده مسکن در  آزار گروکشی زمانی رخ می 

ازای خدمات مربوط بھ مسکن، یک عمل جنسی را درخواست  

 : ھای آزار گروکشی نمونھ . کند

صاحب ملک در ازای اجاره بھا از مستأجر   •

 درخواست رابطھ جنسی کند 

ابطھ جنسی امتناع مدیر ساختمان مستأجری را کھ از ر •

 کند، از ساختمان بیرون کند می

دھد کھ یک مستأجر در  آزار محیط خصمانھ زمانی رخ می 

 . معرض رفتار جنسی ناخوشایند شدید و گسترده قرار گیرد 

 : ھای آزار محیط خصمانھنمونھ

صاحب ملک بھ طور مکرر اقدام بھ لمس کردن،   •

 بوسیدن یا دست مالی ناخوشایند کند

ھای جنسی و ناخوشایند مان ھمواره حرف مدیر ساخت  •

 درباره بدن مستأجر بیان کند

انون مسکن عادالنھ، تبعیض در فروش و اجاره مسکن بر  ق

نژاد،  : داردھای حفاظت شده زیر را ممنوع می اساس رده 

رنگ پوست، جنسیت، مذھب، ملیت، معلولیت یا وضعیت  

قانون مسکن عادالنھ بھ عنوان بخشی از قانون  .  خانوادگی

 . تصویب شد 1968حقوق مدنی سال 

توانید اطالعات بیشتری درباره  با مراجعھ بھ آدرس زیر می 

اقداماتی بھ دست آورید کھ ممکن است قانون مسکن عادالنھ را  

 :  نقض کنند

https://www.hud.gov/program_offices /  

fair_housing_equal_opp . 

قانون مسکن عادالنھ، تبعیض در تأمین مسکن بر اساس  

ممکن است   تبعیض جنسی .  کندجنسیت را غیرقانونی تلقی می 

تبعیض علیھ زنان،  : اشکال مختلفی داشتھ باشد، از جملھ 

تبعیض علیھ مردان، تبعیض علیھ شخصی کھ با ھنجارھای  

تی پذیرفتھ شده در رابطھ با گرایش جنسی یا ھویت  جنسی 

جنسی ھمراستا نباشد، و تبعیض ناشی از آزار جنسی در تأمین  

   .مسکن

 


