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هل تحتاج إلى مترجم فوري؟
احصل عىل مساعدتنا بلغتك باالتصال عىل
1-800-889-2047
.أخربنا بامسك ورمق هاتفك مث انطق بالعربية
Reciba nuestra ayuda en su idioma. Llame al 1-800-889-2047.
DÍganos su nombre y número de telefono. Diga español.
သင့္ဘာသာစကားျဖင့္ ကၽြႏုပ
္ ္တို႔ထံမွ
အကူအညီရယူရပါ။ 1.800.889.2047 ကိုေခၚဆိုပါ။
သင့္နာမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္တို႔ကို ေျပာပါ။ ျမန္မာ(ဗမာ)
ကိုေျပာဆိုပါ။
Obtenez de l'aide de nous dans votre langue. Appelez
1.800.889.2047. Dites-nous votre nom et votre numéro de
téléphone. Dites français.
हामीबाट आफ्नै भाषामा सहयोग प्राप्त गरह्नु ोस।्
1.800.889.2047 मा कल गरह्नु ोस।् हामीलाई तपाईंको नाम
र फोन नम्बर भन्हनु ोस।् भाषा नेपाली भन्हनु ोस।्
Caawimo nooga hel anaga luqaddaada. Soo wac 1-800-8892047. Noo sheeg magacaaga iyo lambarka talefoonka. Dheh
Soomaali.Equis quamenisi doloreperit dolut. Tem restiis as
simagni occus.
Pata usaidizi kutoka kwetu kwa lugha yako. Piga simu nambari
1-800-889-2047. Tuambie jina na nambari yako ya simu.
Sema Kiswahili

مشروع
قانون التمييز
في اإلسكان

المساعدة القانونية المجانية لسكان والية فيرمونت
") الذين يواجهون التمييز في اإلسكانVermonters"(

1-800-889-2047

https://vtlawhelp.org

Để nhận sự trợ giúp của chúng tôi bằng ngôn ngữ của quí vị.
Gọi số 1-800-889-2047. Vui lòng cho chúng tôi biết tên và số
điện thoại của quí vị. Vui lòng nói “Tiếng Việt”.
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كيفية الحصول على المساعدة
•احصل على معلومات وموارد بشأن مشكلتك
القانونية واطلب المساعدة عبر الرابط
https://vtlawhelp.org
•اتصل بالخط الساخن للمساعدة القانونية
 منظمة، الذي تديره شريكتنا،الخاص بنا
: على الرقم،Legal Services Vermont
1-800-889-2047
Burlington | Montpelier | Rutland
Springfield | St. Johnsbury
حظيَ العمل الذي يُشكل أساس هذا المنشور بتمويل من وزارة
اإلسكان والتنمية الحضرية في الواليات المتحدة األمريكية بموجب
 و ُخصّص مضمون هذا العمل ونتائجه لخدمة الناس.بند المِنح
ً
 يتحمل المؤلف والناشر المسؤولية الكاملة عن دقة البيانات.عامة
 ال تعكس هذه التفسيرات.والتفسيرات الواردة في هذا المنشور
.بالضرورة آراء الحكومة الفيدرالية

طرق المساعدة
إجراء التحقيقات

نحقق في حوادث التمييز وندعو إلى تحقيق اإلسكان
العادل فيما يتعلق باالستئجار والشراء والمساكن والتخطيط
الستخدام األراضي.

اختبار اإلسكان العادل

ُنجري اختبارات اإلسكان العادل لمعرفة ما إذا كان أصحاب
األمالك وأصحاب العقارات وغيرهم في والية Vermont
يتبعون قوانين اإلسكان العادل أم ال.

تقديم المشورة والتمثيل

نبذة عنا
إن  Vermont Legal Aidهي مؤسسة قانونية غير
ربحية على مستوى الوالية مهمتها تحقيق العدالة االجتماعية.
حيث نقدم خدمات قانونية مجانية من أجل Vermonters
الذين يواجهون مشكالت قانونية مدنية ُتهدد حقوقهم ورفاههم.
ُيساعد مشروع قانون التمييز في اإلسكان (Housing
 )Discrimination Law Project, HDLPالخاص
بنا  Vermontersالذين ان ُتهكت حقوقهم المدنية في اإلسكان.
كما يُجري  HDLPالتحقيقات الالزمة ويعمل على حماية حق
 Vermontersفي العيش في المكان الذي يختارونه.

"شكرا لك على مساعدتي في االحتفاظ بسكن
ً
آمن في أثناء محاولتي العثور على رعاية طبية
خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية ()HIV
ومرض التصلب المتعدد ( .)MSحيث إنه لوال
تدخلك لم أكن ألحظى بالوقت اإلضافي الذي كنت
أمس الحاجة إليه .يحدوني جزيل الشكر لما
في
ّ
قدمته لي من مساعدة".

األشخاص الذين نقدّ م لهم
المساعدة
يُمكننا مساعدة أي  Vermonterنعتقد أنه يعاني من التمييز .ال
يجب عليك استيفاء حد معين من الدخل أو األصول.
يُع ُّد التمييز في اإلسكان أمرً ا مخال ًفا للقانون إذا كان على أساس
ما يلي:
•العرق واللون
•واألصل القومي واالنتماء
•والدين
•واإلعاقة
ُ
•ووجود أطفال قصر
•والجنس والنوع
•والتوجه الجنسي
•والعمر
•والحالة االجتماعية
•وتل ّقي المساعدة العامة

نسدي النصح إلى  Vermontersبشأن حقوقهم المدنية في
اإلسكان والخيارات المتاحة لهم .كما ننوب عن األشخاص
الذين ان ُتهكت حقوقهم المدنية.

التثقيف المجتمعي

نقدم معلومات تثقيفية لجميع المستأجرين وأصحاب األمالك
ومقدمي خدمات اإلسكان اآلخرين وصانعي السياسات
ً
عامة حول التمييز في مجال اإلسكان
والمسؤولين والناس
بوالية .Vermont

مناصرة السياسات
نمثل مصالح  Vermontersفي الهيئة التشريعية في الوالية
بالتعاون مع الوكاالت الحكومية ،ومع المخططين البلديين
واإلقليميين لمعالجة األسباب النظامية والمؤسسية للتمييز
اإلسكاني.
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مشروع قانون التمييز في اإلسكان

