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أشياء يجب أن تعرفها عن

الحماية من التمييز أو التحرش في السكن بنا ًء
على مصدر الدخل القانوني
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يحظر قانون مكافحة التمييز ) (Law Against Discrimination, LADلنيوجيرسي التمييز والتحرش في السكن
بنا ًء على مصدر الدخل القانوني الذي تخطط الستخدامه لدفع اإليجار .تشمل مصادر الدخل القانوني اإلعانات أو القسائم
التي توفرها برامج المساعدة في اإليجار الفيدرالية أو المحلية أو التابعة للوالية ،بما في ذلك قسائم اختيار اإلسكان الخاضعة
للمادة  ،8والمساعدة في اإليجار التي تم الحصول عليها من برنامج المساعدة في اإليجار في طوارئ كوفيد(COVID-19-
 ،Emergency Rental Assistance Program, CVERAP) 19وبرنامج المساعدة في اإليجار التابع للوالية (State
) ،Rental Assistance Program, SRAPومساعدة اإليجار المؤقتة ).(Temporary Rental Assistance, TRA
يعني ذلك أن المالك ال يمكنه رفض تأجير السكن لك أو إعاقتك عن التأجير ألنك تخطط لدفع اإليجار من خالل القسيمة
الخاضعة للمادة  8أو برنامج  CVERAPأو برنامج  SRAPأو مساعدة  TRAأو أي إعانة أو قسيمة توفرها برامج
المساعدة في اإليجار الفيدرالية أو المحلية أو التابعة للوالية .وعلى سبيل المثال ،ال يمكن لمالك العقار تبرير رفض قبول
أحد المستأجرين بقسيمة خاضعة للمادة  8بالقول إنه ال يريد التعامل مع ملء األوراق أو إجراء الفحص المطلوب للمادة .8
كما أنه من غير القانوني لمقدم خدمات السكن اإلعالن عن عقار بأي طريقة تميز ضد المستأجرين المحتملين بنا ًء على
مصدر الدخل القانوني ،بما في ذلك عن طريق نشر اإلعالنات التي تنص على رفض قبول ،أو التعبير عن أي قيود على،
“عذرا،
القسائم أو اإلعانات .على سبيل المثال ،يُعد مخالفًا لقانون  LADكل اإلعالنات التي تنص على “ال نقبل المادة ، ”8
ً
ال نقبل برنامج “ ، ”CVERAPال نقبل مساعدة  ”TRAأو “هذا العقار غير خاضع للمادة .”8
يحظر قانون  LADأيضًا السلوك أو التعليقات المضايقة أو التمييزية أو التهديدية بنا ًء على مصدر دخلك القانون ،بما في
ذلك من مستأجرين آخرين في المبنى .إذا كان مالك العقار يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بمثل هذه المضايقات ،يجب على المالك
اتخاذ إجراءات لوقفها.
ال يجوز للمالك أو مقدم خدمات السكن االنتقام منك لمحاولتك الدفع بمصدر دخل قانوني أو لممارسة أو محاولة ممارسة أي
حقوق أخرى بموجب قانون “ .LAD
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