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)  19-كوفید( المستجد  كورونا وفیروس )(PHRC اإلنسانیة للعالقات  بنسلفانیا لجنة
COVID-19 

 اإلسكان والممتلكات التجاریة 
 

  إقامتك بمكان  تتعلق  معینة  حقوقًا تحمي  التي القوانین  اإلنسانیة  للعالقات  بنسلفانیا  لجنة تفرض
 للجمھور  المقدمة  الخدمات  على والحصول وتعلمك  وعملك

 
 اإلنسانیة للعالقات  بنسلفانیا قانون بتطبیق ) (PHRC اإلنسانیة للعالقات  بنسلفانیا لجنة تقوم

("PHRA") فیما یتعلق  . العامة  والمرافق  التجاریة والملكیة والسكن التوظیف  في  التمییز  یحظر  الذي
 یتمتع األفراد بالحمایة من التمییز بسبب:  ،بأماكن السكن والممتلكات التجاریة

 األصل القومي  •
 أسالف  •
 سباق •
 الجنس •
 اللون •
 دین •
 عجز •
 للمستخدم الجسدیة اإلعاقة  أو الصمم أو  العمى بسبب الداعم  الحیوان أو دلیل استخدام •
 توجیھھا  أو  الحیوانات لدعم مدرب  أو معالج •
 .ارتباط أو  عالقة  لھ أن عنھ  المعروف الفرد  إعاقة •

 
  مركز متطلبات  مع ) (PHRC اإلنسانیة  للعالقات   بنسلفانیا لجنة  تطبقھا  التي  القوانین   تتعارض ال

 المحلیة  أو  الوالئیة  أو  االتحادیة   السلطات  من غیرھا أو  األمراض  على  السیطرة
 

  الخاضعة  الكیانات على یطبق  التنفیذیة واللوائح (PHRA) اإلنسانیة للعالقات بنسلفانیا قانون  یزال ال
  التوجیھیة  المبادئ اتباع من  العامة األماكن أصحاب  یمنعون أو یتدخلون ال لكنھم  ،القوانین لھذه

  على أو بالوالیة العامة  الصحة سلطات أو األمراض على  السیطرة  مراكز  قدمتھا  التي واالقتراحات
  على یجب . 19-كوفید یتعلق فیما تأخذ أن یجب  العامة األماكن أصحاب خطوات  حول المحلي  المستوى

  تطور مع  یتغیر أن  المرجح من العامة الصحة  سلطات من  التوجیھ أن یتذكروا  أن العامة  األماكن مالكي
  على الحفاظ حول المعلومات  أحدث متابعة  العامة األماكن مالكي على یجب ، لذلك .19-كوفید جائحة

 .اإلعاقة ذوي  لألشخاص معقولة   تسھیالت وتوفیر السالمة 
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 ؟ ھي أماكن السكنما  

 
یستخدم أو   ، أي مبنى أو ھیكل أو موقع منزل متنقل أو مرفق أو جزء منھ أماكن السكنیشمل مصطلح 

یشغل أو یقصد ترتیبھ أو تصمیمھ الستخدامھ أو شغلھ كمحل إقامة أو مكان للنوم لشخص أو أكثر من  
األفراد أو المجموعات أو العائالت. وھذا یشمل أي أرض شاغرة معروضة للبیع أو اإلیجار أو محتفظ  

 مرفق   بھا لغرض إنشاء أو تحدید موقع أي مبنى أو ھیكل أو موقع منزل متنقل أو
 

 ما ھي بعض األمثلة على المساكن؟
 

 :األمثلة التالیة ، على سبیل المثال ال الحصر ، تشمل المساكن
 

 منازل عائلة واحدة  •
 مجمعات سكنیة  •
 عقارات ھیئة اإلسكان  •
 متنزھات منزلیة متنقلة  •
 مرافق المعیشة لكبار السن  •

 
 .اإلستثناءاتقد یتم تطبیق بعض 

 

 ؟ 19-كوفید ینطبق على أماكن السكن ما الحظر المفروض على التمییز في  
 

ال یمكن لمالك العقار أن یمیز ضدك أو یطردك أو یطلب منك مغادرة شقتك بسبب الطبقات المحمیة  
 . 19-كوفید أو المخاوف والوصمة حول بالقانون 

 
 قانوني؟ما ھي بعض األفعال التي یمكن أن تكون تمییًزا غیر 

 

 :یة بالقانونإذا كانت قائمة على فئة محم
 

 رفض بیع أو تأجیر أو حجز السكن  •
 رفض إقراض المال  •
 .إلخ ،توفیر شروط أو شروط مختلفة للبیع أو اإلیجار •
 رفض القیام ببعض التسھیالت المتعلقة باإلعاقة  •
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 :النشاط غیر المشروع   عنأمثلة  

 
 أمریكي آسیوي أو آسیوي بسبب االعتقاد بأنھم مرتبطون بجائحة رفض طلب الصیانة من مستأجر 

 .19-كوفید
 

-كوفید  رفض االستئجار لمستأجر أمریكي آسیوي أو آسیوي بسبب االعتقاد بأنھم مرتبطون بجائحة 
19. 

 
 .19-كوفید لفرد في المستشفى مع ،مثل طریقة بدیلة لدفع اإلیجار ،الفشل في توفیر سكن

 
 اتخاذ إجراءات سلبیة ضد المستأجر إذا اشتكوا من التمییز؟ھل یمكنني  

 
أو شارك بأي شكل آخر في أي إجراء    ،قد تقدم بشكوى إلى اللجنةھ ال. ال یجوز االنتقام من أي فرد ألن

أو ألي شخص لمساعدة أو التحریض على أي ممارسة تمییزیة غیر قانونیة   ،من إجراءات اللجنة
 .أو للتعبیر عن المعارضة ألي عمل یعتقد أنھ تمییزي   ،بموجب قانون حقوق الملكیة الفكریة

 
  اإلنسانیة  للعالقات   بنسلفانیا لجنة : إخالء مستأجر قدم شكوى لدىمثال على نشاط غیر قانوني

PHRC) (   التمییز غیر القانونيبدعوى . 
 

 كما توفر الحكومة االتحادیة حمایة ضد التمییز ضمن سیاق اإلسكان 
 

في    19-كوفیدكما توفر الحكومة الفیدرالیة حمایة معینة لألشخاص الذین یواجھون التمییز فیما یتعلق بـ 
أذن سكرتیر وزارة اإلسكان والتنمیة   ،اإلسكان العام أو اإلسكان الممول اتحادیًا. على سبیل المثال

) بتنفیذ وقف الرھن واإلخالء الفوري  FHA) بن كارسون إلدارة اإلسكان الفیدرالیة ( HUDالحضریة ( 
اإلسكان   إدارة ل  ألصحاب المنازل من عائلة واحدة مع قروض الرھن العقاري المؤمن علیھا من قب

یوًما القادمة. تعد عملیات الوقف ھذه جزًءا من الجھد المستمر لمعالجة اآلثار على   60لمدة الفیدرالیة 
 ). 19-كوفیدالرفاھیة المالیة لألفراد والعائالت والشركات في أمریكا بسبب فیروس كورونا (

https://www.hud.gov/press/press_releases_media_advisories/HUD_No 
_20_042 

 

  أنت  كنت إذا اتخاذھا یمكنك  التي  اإلجراءات ھي وما ،الفیدرالیة المدنیة  حقوقك  حول المزید  على تعرف 
  ھنا التمییز من  تعاني أسرتك  أفراد أحد أو

https://www.hud.gov/press/press_releases_media_advisories 

https://www.hud.gov/press/press_releases_media_advisories/HUD_No_20_042
https://www.hud.gov/press/press_releases_media_advisories/HUD_No_20_042
https://www.hud.gov/press/press_releases_media_advisories
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 :دلیل المدعي العام جوش شابیرو بشأن اإلخالء
 

أصدر المدعي العام جوش شابیرو بیانًا یوضح فیھ أن المالك ال یمكنھم طرد المستأجرین من منازلھم  
لیا بإغالق جمیع المحاكم أمام  أمرت محكمة بنسلفانیا الع ،خالل حالة الطوارئ ھذه. وبحسب البیان

إجراءات اإلخالء بسبب تفشي الفیروس التاجي. وقال شابیرو إن األمر ینطبق على جمیع مالكي ومدیري  
وكذلك سماسرة الرھن العقاري والمقرضین. إذا كنت تعتقد أنھ تم طردك   ، ومالك العقارات في الوالیة

: تقدیم شكوى ھنافیمكنك  ،طئبشكل خاطئ من منزلك أو تم حظر ممتلكاتك بشكل خا
complaint/ -a-https://www.attorneygeneral.gov/submit 

 
 مساعدتي؟  ) (PHRC  اإلنسانیة   للعالقات بنسلفانیا  لجنة  كیف یمكن لمركز 

 
فیمكنك تقدیم شكوى إلى لجنة العالقات اإلنسانیة في بنسلفانیا.  ،إذا شعرت أنك ضحیة تمییز غیر قانوني

 :یمكن العثور على نسخة من نماذج الشكاوى الحالیة على
 

https://www.phrc.pa.gov 
 

  ،الطابق الثامن ،).Market St 333ماركت ستریت (  333یمكن إرسال النموذج بالبرید إلى 
 اإلنسانیة للعالقات  بنسلفانیا لجنة  ر البرید اإللكتروني إلىأو عب  2210-17101، ، بنسلفانیاھاریسبورغ

PHRC)(على : PHRC@PA.GOV .   لألفراد الذین یحتاجون إلى المساعدة أو التوجیھ في حاالت
 . مساءً   4:00  -صباًحا  9:00بین الساعة   717-787-4410یرجى االتصال بالرقم   ، الطوارئ

https://www.attorneygeneral.gov/submit-a-%20complaint/
https://www.attorneygeneral.gov/submit-a-%20complaint/
https://www.attorneygeneral.gov/submit-a-%20complaint/
https://www.attorneygeneral.gov/submit-a-complaint/
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