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يعد التمييزغير قانوني ضد اي شخص يبحث عن تاجير او امتالك سكن .لديك الحق في السكن العادل بغض النظر عن اللون والعجز والحالة العائلية
)فيما لوكنت تعيش مع اطفال تحت سن الثامنه عشر( و األصل القومي أو العرق أو الدين أو الجنس.

اتصل بنا

االسكان العادل

ﻣﺎﻟﺬي ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎدل ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻛﻨﺘﺎيك:

اتصل بنا ان كنت بحاجة للمساعده مع حاالت تمييز اتصل بنا
لمزيد من المعلومات.
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ان العمل الذي زود اساسيات ھذه النشره كان مدعوما ماليا بمنحة وزارة
االسكان والتنميه الحضريه للواليات المتحده  .ان
فحوى ونتئج ھذا العمل مھدات الى الناس عامة.
الكاتب والناشر مسؤولون حصريا عن دقة التفسير
والتعبير في ھذا المنشور .و ان ھذا التعبير اليعكس
بالظرورة وجھات نظر الحكومة الفدراليه.
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ان قوانين االسكان العادل لوالية كنتاكي توفر فرص متكافئة لجميع
الناس عند شراء وبيع وتأجير وتمويل أو تأمين السكن .لديك الحق
بشراء وتاجير بيت او شقه او مقطوره او ما الى ذلك بالمكان الذي
تختار وعلى الجميع ان يطيع القانون بما في ذلك اصحاب الممتلكات
و مديري العقارات ،سماسرة العقارات ،وكالء المبيعات ،ومديري
شركات البناء ،والمطورين العقاريين ،والمعلنين و وسائل اإلعالم
واإلعالن ،ومقرضي الرھن العقاري ،وشركات التأمين والبنوك أو
المؤسسات المالية األخرى.
كل النتائج سوف تقدم امام مجلس المفوضيه الذي يعمل بموجب سلطة
القانون  .لو كنت تعتقد بان ھنالك تمييز ،احفظ نسخا من الرسائل والكتب
واالعالنات واي معلومات اخرى ذات عالقة .اكتب تجربتك مع التواريخ
والحوارات و الحوادث المھمة مع اسماء االشخاص المتورطين.

اﺳﺘﺜﻨﺎءات
يسمح باستثناءات من قانون االسكان العادل لحاالت مثل استئجار من
منزل مزدوج مسكون من قبل المالك او استئجار غرفة من بيت .حيث
يستثنى بيع وتاجير بيت مزدوج مسكون من قبل المالك فيما لو تم البيع
او االستئجار بدون سمسار عقارات او اعالن .وقد تقوم احدى
المنظمات الدينيه بالترويج اليجار بيت احد اعضاء منظمتھا  .من
المسموح ان يرفض التاجير على اساس الجنس لوكان العقار قسم
داخلي مشغول من قبل جنس معين.
قد يختار مالك العقار ان اليؤجر لشخصين غير متزوجين و.يعتبر من
المسموح قانونيا عمل استثناء مبني على نوع الجنس فيما لو اثبت مالك
العقار ضرورة ھذا االستثناء السباب الحياء الشخصي اوللحفاظ على
الخصوصيه .يكون االستثناء مقبول فيما لو اجر صاحب الملك اقل من
عشر وحدات سكنية او القل من عشر اشخاص في سكن مشغول من
فبل المالك .قد يرفض مالك العقار ان يؤجر السباب مبنيه على الحالة
العائليه في حال كون السكن مخصص لنزالء بعمر  62سنة فما فوق
او فيما لو كان  80بلمائه من السكان بعمر  55او اكثر مع توفر
خدمات خاصه لمن ھم في ھذه االعمار من النزالء.

ﻫﺬه اﳌامرﺳﺎت ﻏري ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻪ
من ضمن الممارسات المحظوره بموجب القانون :رفض البيع او
التاجير او االستبدال للعقار بسبب التمييز ،رفض تاجير سكن معقول
لمستاجر عاجز او االجبار او التخويف او التدخل باستمتاع شخص
ببيته بسبب التمييز واعطاء فكره بان المنزل ليس لاليجار بينما ھو
معروض لاليجار او ان الشكل العنصري لحي معين قد يغير او
يسبب بتقليل قيمة العقار او يسبب باخطاء اخرى مشابھه او االدالء
بمعلومات مضلله ،او طباعة اعالنات يتم فيھا تفضيل شخص على
اخر على اساس التمييز .اوتمييز المنحه والنسبه والشروط والخدمات
الخاصه بالمساعدات الماليه التابعه لتحويالت لعقارات ،التمييز بعمل
وشراء القروض ،التمييز بالشروط والمواصفات او المميزات
المتعلقه بتامين العقار ،رفض الدخول او تقييد منح العضويه لخدمات
متعدده او منظمات عقاريه والسباب تمييزيه.

اﺣﻤﻲ ﺣﻘﻮﻓﻚ
اذا كنت تعتقد بانك ضحية للتمييز ،اتصل بمكتبنا .سوف نساعدك
بتقديم شكوى تمييز .ان شكوى تمييز االسكان يجب ان ترفع خالل
سنه واحده من تاريخ وقوعھا .وبعد ان ترفع الشكوى ،سيقوم
ظباطنا ومن خالل التحقيق الدقيق بالجزم بوقوع حالة التمييز او
عدمه.

كل األبواب مفتوحة في والية كنتاكي

