
 ؟التمییز في اإلسكانأین تودع مطالبات 
 

یرجى االتصال  قد تتمكن من تقدیم مطالبتك إلى أكثر من وكالة واحدة. وقد تنطبق بعض االستثناءات والتقییدات. وھذا لیس ضمانًا للتغطیة. یقدم الجدول التالي إرشادات عامة.
  بالوكالة إذا كانت لدیك أسئلة.

 

الوكاالت التي 
  یجب االتصال بھا

لجنة العالقات اإلنسانیة 
  التابعة لمدینة شیكاغو

لجنة حقوق اإلنسان 
  بمقاطعة كوك

إدارة حقوق اإلنسان في 
  إلینوي

وزارة اإلسكان والتنمیة 
  الحضریة األمریكیة

 العرق   أنواع التمییز المغطاة
 اللون 
 الدین

الجنس (بما في ذلك 
 التحرش الجنسي)

 األصل القومي 
 األصل
 العمر 

 اإلعاقة 
الحالة 

 االجتماعیة
 الحالة األبویة 

 التوجھ الجنسي 
 الھویة الجنسیة 
 مصدر الدخل 

 الحالة العسكریة
 
 

 االنتقام المحدود

 العرق 
 اللون 
 الدین

الجنس (بما في ذلك 
 التحرش الجنسي)

 األصل القومي 
 األصل
 العمر 

 اإلعاقة 
الحالة 

 االجتماعیة
 الحالة األبویة 

 التوجھ الجنسي 
 الھویة الجنسیة 

 مصدر الدخل
حالة الخروج من الخدمة 

 العسكریة
 

 حالة اإلسكان
 
 

 االنتقام 
 المساعدة / التحریض 

 التدخل المتعمد

 العرق 
 اللون 
 الدین

الجنس (بما في ذلك التحرش 
 الجنسي)

 األصل القومي 
 األصل
 العمر 

 اإلعاقة 
الحالة 

 االجتماعیة
 الحالة العائلیة 

التوجھ الجنسي (بما في 
 ذلك الھویة الجنسانیة) 

 الحمل
الخروج من الخدمة العسكریة 

 غیر المرغوب فیھ
 الحالة العسكریة

 أمر حالة الحمایة
 

 االنتقام 
 المساعدة / التحریض 

 التدخل المتعمد واإلكراه

 العرق 
 اللون 
 الدین

الجنس (بما في ذلك التحرش 
 الجنسي)

 األصل القومي 
 اإلعاقة 

 الحالة العائلیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االنتقام
 

 التخویف واإلكراه والتدخل

السكن الواقع داخل مدینة   القیود الجغرافیة
 شیكاغو

السكن الواقع داخل مقاطعة 
 كوك

المعامالت العقاریة السكنیة 
 إلینويوالتجاریة في 

السكن الموجود داخل الوالیات 
المتحدة أو أراضي الوالیات 

 المتحدة

 180یجب اإلیداع خالل   القیود الزمنیة
 یوًما من االنتھاك المزعوم

 180یجب اإلیداع خالل 
 یوًما من االنتھاك المزعوم

یجب اإلیداع خالل عام واحد 
 من االنتھاك المزعوم

یجب اإلیداع خالل عام واحد 
 االنتھاك المزعوممن 

 
من الذین یمكن 

  مقاضاتھم؟
جمیع األشخاص الذین لھم 

الحق في بیع أو استئجار أو 
تأجیر أي مسكن في 
 شیكاغو، ووكالؤھم

 
المقرضون بموجب 

 أحكام معاملة االئتمان

جمیع األشخاص الذین لھم 
الحق في بیع أو استئجار أو 
تأجیر أو تأجیر من الباطن 

ألي وحدة سكنیة داخل 
مقاطعة كوك، ووكالؤھم أو 

أي وكیل أو وسیط أو أي 
شخص آخر یعمل نیابة عن 

 أي فرد من ھذا القبیل 

معظم األشخاص الذین 
یزاولون صفقات عقاریة 

تجاریة أو سكنیة، بما في ذلك 
ء العقارات، والباعة، وسطا

والبناة، والمقرضون، 
 والمثمنون ووكالؤھم. البلدیات

 المعلنون
األشخاص الذین یتدخلون 
في ممارسة حقوق السكن 

 العادل، بما في ذلك الجیران

معظم مالك المساکن السکنیة 
(باستثناءات: البناة المالك 

الشاغلین لعقار ال یزید عدد 
وحداتھ عن أربع، ومنزل 

العائلة الواحدة بدون وسیط، 
وبعض المنظمات الخاصة)، 
ووكالء المبیعات والتأجیر، 

والبناة، والمقرضون، 
 والمثمنون

 
  البلدیات
 المعلنون

 
 

 2016تمت المراجعة في 



الوكاالت التي 
  یجب االتصال بھا

لجنة العالقات اإلنسانیة 
  التابعة لمدینة شیكاغو

اإلنسان بمقاطعة لجنة حقوق 
  كوك

إدارة حقوق اإلنسان في 
  إلینوي

وزارة اإلسكان والتنمیة  
  الحضریة األمریكیة

أنواع اإلغاثة 
  المتاحة

تحمل األضرار كاملة (مثل 
نفقات النقل، وفوارق اإلیجار 

 وأضرار المحنة العاطفیة)
 

 التعویضات التأدیبیة 

 الغرامات إلى المدینة

القضائیة اإلغاثة اإلجرائیة 
 (مثل أمر لبیع / تأجیر)

 
 
 

أتعاب المحاماة والتكالیف إلى 
 مقدم الشكوى المتغلب

تحمل األضرار كاملة (مثل 
نفقات النقل، وفوارق اإلیجار 

 وأضرار المحنة العاطفیة)
 

 الغرامات للمقاطعة
 

اإلغاثة اإلجرائیة القضائیة، بما 
في ذلك اإلغاثة في حاالت 

لوقف الطوارئ (مثل أمر 
 اإلخالء أو أمر لبیع / تأجیر)

 
أتعاب المحاماة والتكالیف إلى 

 مقدم الشكوى المتغلب

تحمل األضرار كاملة (مثل 
نفقات النقل، وفوارق اإلیجار 

 وأضرار المحنة العاطفیة)
 
 

 الغرامات إلى الوالیة 
 

اإلغاثة اإلجرائیة القضائیة، 
بما في ذلك اإلغاثة في 
أمر حاالت الطوارئ (مثل 

لوقف اإلخالء أو أمر لبیع / 
 تأجیر)

 
أتعاب المحاماة والتكالیف إلى 

 مقدم الشكوى المتغلب

تحمل األضرار كاملة (مثل 
نفقات النقل، وفوارق اإلیجار 

 وأضرار المحنة العاطفیة)
 

 التعویضات التأدیبیة 

 الغرامات إلى الوكالة

اإلغاثة اإلجرائیة القضائیة، بما 
حاالت  في ذلك اإلغاثة في

الطوارئ (مثل أمر لوقف اإلخالء 
 أو أمر لبیع / تأجیر)

 
 

أتعاب المحاماة والتكالیف إلى 
 مقدم الشكوى المتغلب

معلومات 
  االتصال بالوكالة

لجنة العالقات اإلنسانیة التابعة 
 لمدینة شیكاغو 
N. Sedgwick 740 

Suite 400 
Chicago, IL 60654 

 2852-744 )312( 
(ھاتف  )312( 1088-744 

 الصم وضعاف السمع)
 (الفاكس) )312( 1081-744 

cchrfilings@cityofchicago.org 
 

www.cityofchicago.org/ 
humanrelations  

 اإلنسان بمقاطعة كوكلجنة حقوق 
69 W. Washington St . 

Suite 3040 
Chicago, IL 60602 

 1100-603 )312( 
(ھاتف  )312( 1101-603 

 الصم وضعاف السمع)
 (الفاكس) )312( 9988-603 

 إدارة حقوق اإلنسان في إلینوي
James R. Thompson Center 

100 W. Randolph 
10th Floorوحدة استقبال اإلسكان ; 

Chicago, IL 60601 
 6220-814 )312( 
(ھاتف الصم  )866( 3953-740 

 وضعاف السمع)
(الھاتف  )800( 3942-662 

 المجاني)
 (الفاكس) )312( 6251-814 

IDHR.FairHousing@ 
illinois.gov 

مكتب اإلسكان العادل وتكافؤ 
الفرص التابع لوزارة اإلسكان 

 والتنمیة الحضریة األمریكیة
W. Jackson 77 
Suite 2101 

Chicago, IL 60604 
 5680-353 )312( 
(الھاتف  )800( 9777-669 

 المجاني الخط الساخن)
(ھاتف  )312( 7143-353 

 الصم وضعاف السمع)
 (الفاكس) )312( 2729-886 

  ساعات اإلیداع:  ساعات العمل
 9:00من االثنین إلى الجمعة 

مساًء  5:00صباًحا حتي 
الملفات (نسختان من جمیع 

 المطلوبة)
 
 

  ساعات االستقبال:
من االثنین إلى الجمعة من 

 مساءً  3:00صباًحا حتى  9:00

  ساعات العمل:
من االثنین إلى الجمعة من 

 4:30صباًحا حتى  08:30
 مساءً 

 
 

  ساعات االستقبال:
من االثنین إلى الجمعة من 

 4:00صباًحا حتى  09:00
 مساءً 

  ساعات العمل:
إلى الجمعة من من االثنین 

 5:00صباًحا حتى  08:30
 مساءً 

 
 

  ساعات االستقبال:
من االثنین إلى الجمعة من 

 مساءً  3:00صباًحا حتى  08:30

  ساعات العمل:
من االثنین إلى الجمعة من 

 5:00صباًحا حتى  08:30
 مساءً 

 
 

  ساعات االستقبال:
من االثنین إلى الجمعة من 

 5:00صباًحا حتى  08:30
 مساءً 

أشكال التمییز 
  األخرى المغطاة

 العمل
االئتمان  ترتیبات األماكن العامة

 المعامالت والرھن

 العمل
ترتیبات األماكن العامة 

مرافق  معامالت االئتمان
 الخدمات والبرامج  المقاطعة

 العمل
ترتیبات األماكن العامة 

التحرش  معامالت االئتمان
 الجنسي في التعلیم
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