
االسكنمقدمي ططلباتت  ااإلستفسارر عنددليیل   
 

1. بشأنن االعرقق٬، االلونن٬،  مكتوبب أأوو شفوييإإستفسارر أأوو االتسبب في إإجرااء أأيي  االقيیامميین امفي وواليیة قانوني بموجب قانونن حقوقق ااإلنسانن االمن غيیر  
 للسكناالمحتمليین من االمشتريین أأوو االمستأجريین يي ألاالجنس٬، االتوجهھ االجنسي٬، ااإلعاقة االجسديیة أأوو االعقليیة٬، االديین٬، االنسب٬، ااألصل أأوو االوضع االعائلي 

.  
2.   ً اليیجارر على أأيي لمختلفة رفض ااستئجارر أأوو فرضض شرووطط بأأوو ااألماكن االعامة  االمساكن يیقومم بتأجيیرأأيي شخص  أأنن يیقوممغيیر قانوني  بل هھھھو أأيیضا

بسبب ووضع االفردد في ٬، االسكن٬، بما في ذذلك االمساعدةة االطبيیة وو إإعاناتت االمقاططعةأأوو االواليیة  ٬،مستفيید من االمساعدااتت االعامة االتي تقدمهھا االدوولةفردد 
.باعتباررهه االمتلقي االمقامم ااألوولل  

3. .ووضع االموااططنيین من االدررجة االمحميیة مشرووعة إإذذاا كانت تتفق مع ضرووررةة االعمل ووال تستند علىغيیر ستفساررااتت ليیست ااال   
4. ً االمخصصة معظم االمساكن   يیتم لوضع االعائلي (باستثناء ااإلعالناتت) وورربما ووفقاً لمن االقانونن االذيي يیحظر االتميیيیز  يیةللقانونن٬، معف لكبارر االسن٬، ووفقا

. لكبارر االسن للخدمة االسكنيیةضعك كمقدمم للجنة إإذذاا كانن لديیك أأيي أأسئلة حولل ووبامقدمم االطلب. يیرجى ااالتصالل لستفسارر عن االوضع االعائلي الاا  
5. للسكن حصراا على مؤهھھھالتت مقدمم االطلب االمشرووعة  االتركيیز لخدمة االسكنيیةيیجب على مقدمي اابأنهھ ااختيیارر االمستأجريین٬،  عندتوصي االلجنة  

.االمطرووحح  
6. ٬، أأوو حكومة االواليیةمحليیة٬، تابعة للحكومة االمع تعليیماتت من٬، أأوو متطلباتت٬، ووكالة أأوو ووكاالتت  بشكل يیتفقاالتي يیتم إإجرااؤؤهھھھا  االسكنااستفساررااتت  

MHRA  االمدعمة ليیست غيیر قانونيیة بموجب االسكنبراامج  تطبيیقمع  تتعلقاالحكومة ااالتحادديیة   
7.  MHRA  خطة االعمل ااإليیجابيبفي ااالمتثالل  االمساعدةةمقدمم االطلب لتوفيیر االمعلوماتت االتي من شأنهھا  سؤااللحظر تال.  
8. توضيیح نوعع ااألسئلة االتي  ا. وواالمقصودد منهھهھھھي على سبيیل االمثالل ال االحصرقانونيیة" االوااررددةة في هھھھذهه االوثيیقة االر يیغ" وو "االقانونيیةقائمة ااألسئلة " 

.تطرحح بشكل متكررر  

 االتصنيیف أأسئلة إلستفساررااتت قانونيیة ااإلستفساررااتت االغيیر قانونيیة
• ٬، أأوو مسقط ررأأسس مقدمم االطلب أأوو االنسباالجنسيیة٬،  

.ااألقارربب  
• .مقدمم االطلبااألساسيیة ل ااألمم أأوو االلغة االلغة   
• االقرااءةة وواالكتابة٬، أأوو االتحدثث بلغة تعلم مقدمم االطلب كيیف  

.أأجنبيیة  
• (ما لم يیكن ضروورريیا للتحقق من  إإسم االعائلة االسابق 

).االمرااجع  
• .االطلبصوررةة مع إإررفاقق    
• مقدمم االطلب في االواليیاتت ما هھھھي االفترةة االتي عاشهھا  

.االمتحدةة  

• تت مقدمم االطلب من موااططني االواليیاما إإذذاا كانن  
.االمتحدةة  

• قانونيیا للبقاء بشكل  ما إإذذاا كانن مقدمم االطلب مؤهھھھالً  
دداائم في االواليیاتت االمتحدةة  

• .مقدمم االطلباالحالي لعنواانن اال   
• ما هھھھي االفترةة االزمنيیة االتي عاشهھا مقدمم االطلب في  

االواليیة أأوو االمقاططعة االمحليیة.  
• االسابقة عند االضرووررةة للتأكد من  أأماكن ااإلقامة 

.االمرااجع  

• ااألصل/االموططن   

االديیني٬، مكانن االعباددةة٬، االزعماء أأوو ااإلنتماء االطائفة  •
.االديینيیة وواالعطالتت االديینيیيین٬، أأوو ااألعيیادد  

ااسم ززعيیم دديیني كمرجع •  

  • االديین   

• .مقدمم االطلب أأوو ااألقارربب عرقق   
• .االبشرةة أأوو لونن االبشرةة أأوو االعيینيین   
• .إإررفاقق صوررةة مع االطلب   
• سجل ااعتقالل   

• ااالمتثالل القدررةة على باالجنائيیة االتي ترتبط  ااإلدداانة 
.لعقد ااإليیجارر  

• االعرقق   

  



• ٬، لديیهھا أأططفالل٬، أأوو االطلب حامالً  ةما إإذذاا كانن مقدم 
. تخطط إلنجابب ااألططفالل  

• . االحالة ااالجتماعيیة   
• سم االعائلة االسابقاا   
• للجنس  تجنس ووااحد ووليیسلااألسئلة االمطرووحة فقط  

 عناالنساء فقط  سألل٬، على سبيیل االمثالل٬، يیااألخر
. االثلج تجريیفاالقدررةة على جز االعشب أأوو   

• .ااألسرةة جنس أأفراادد   
 

أأسماء ااألشخاصص االذيین سوفف يیتوااجدوونن في  •
  االمنزلل.

• االجنس/االحمل   

• .عددد ااألططفالل في ااألسرةة   
• كانن االسؤاالل يیتعلق ااألسرةة (إإال إإذذاا  أأعمارر أأفراادد 

)."سكن لكبارر االسن" باستثناء  
• .االتبنيخطط ااإلنجابب ٬، االحضانة٬، أأوو  االحمل٬،   

 

 عددد أأفراادد ااألسرةة. •
عند االضرووررةة لتحديید قدررتهھم  تواارريیخ االميیالدد •

 على ااإلمتثالل لعقد ااإليیجارر.

• االحالة ااألسريیة   

•  االتعبيیر االجنسياالهھويیة االجنسيیة٬، أأوو  االتوجهھ االجنسي٬، 
. مقدمم االطلبل  

• . االعالقة بيین أأفراادد ااألسرةة   
• . االحالة ااالجتماعيیة   
• أأيي شخص آآخر.ااسم االزووجج أأوو    
• إإررفاقق صوررةة مع االطلب.   

 

  • االتوجهھ االجنسي   

• ما إإذذاا كانن االشخص لديیهھ أأيي ظظرووفف صحيیة٬، ما لم  
 االسكنلبرنامج مدىى مالءمتهھ يیكن لتحديید 

. لألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة  
• االكحولل أأوو  لديیهھ مشكلة معما إإذذاا كانن مقدمم االطلب  

.مشكلة ااإلددمانن على االمخدررااتت  
• تعديیالتت من اال إإلى بعضما إإذذاا كانن االشخص يیحتاجج  

ع االتمتع بالمسكن على قدرر االمساووااةة مأأجل 
. ٬، ما لم يیطلب أأووال من قبل مقدمم االطلبااآلخريین  

• عالجي أأوو  ٬،حيیواانن مدرربب ما إإذذاا كانن االشخص لديیهھ 
كانن مقدمم االطلب قد كشف ٬، إإال إإذذاا لهھ لتقديیم االدعم
عنهھ سابقاً.  

• اا على تلبيیة متطلباتت ما إإذذاا كانن االشخص قاددرر 
تسهھيیالتت معقولة  تم تقديیم٬، إإذذاا عقد ااإليیجارر

على  االسؤاالل يیطرححبفرضض أأنن هھھھذاا لإلعاقة٬، 
.جميیع االمتقدميین  

• ٬، ترتيیباتت أأوو تعديیالتت معقولةشخص االإإذذاا ططلب  
لتحقق من االعجز ااخص يیمكن أأنن يیطلب من االش

.وواالحاجة للسكن أأوو االتعديیل  
• .ما إإذذاا كانن االشخص لديیهھ حيیواانن أأليیف   

• ااإلعاقة   

أأخرىى  االتدخيین (أأوو عدمم االتدخيین). •   

• شفويیة االااالستفساررااتت في تجنب االوقوعع  االمساكن وومديیريي أأصحاببوواليیة مايین في توصي لجنة حقوقق ااإلنسانن  
االسكن بسبب ووضعهھم باعتباررهھھھم متلقي االمساعدااتت من حرمواا قد خطيیة االتي قد تجعل االشخص يیعتقد أأنهھم االأأوو 

.االعامة  
• .ددفع ااإليیجارر عند كيیفيیة إإعتزاامهھ/إإعتزاامهھامقدمم االطلب  تسأللليیس من غيیر االقانوني أأنن    

تلقي االمساعدااتت االعامة  •
 ٬،TANF 8،٬(مثل االقسم 

االمساعدةة االعامة)  

 
 
 


