
 

 

 ر: حقوق اإلنسان في ألبرتايجتأحقوقك عند ال

 

 .لعمرا حسباآلن يمنع التمييز  ألبرتا في حقوق اإلنسان قانون  هل تعلم؟

 

  عمرك: حسبال يمكن التمييز ضدك  ،2018يناير  األول من اعتباًرا من

 الوصول إلى السلع والخدمات المتاحة للجمهور عند محاولتك )مثل إعالن( عامأي إشعار  في 

  فيه أن تجد مكانا للعيش تحاولعندما 

  الحصول على وظياةتحاول عندما 

  صحاب العمل أو جمعية مهنيةألأو منظمة مهنية االنلمام إلى نقابة  تحاولعندما 

تمييز ضد الال يمكن فأو أكثر،  سنة 18 ان عمركإذا ك أو أكثر. سنة 18 الرشد عند سن ألبرتا في قانون حقوق اإلنسان يحدد

 عمرك. حسب

 بها: مسموحال العمريةالقيود  بعض هناك ال تزالولكن، 

 أو القصر المسنين)مثل الخصومات( التي تساعد  برامجال (1

 أو أكثر سنة 55 عنيت المسنين 

 سنة 18تعني أقل من  القصر 

  

 لمسنين فقطالسكن المخصص ل (2

 ي سمح لبعض األشخاص الذين ليسوا من  .ثرأو أك سنة 55عمرهم  يبلغ لذينمسموح ل السكن المخصص للمسنين فقط

 .هرعايوسن المقيم في الوحدة الم   مع يعيش الذيالشخص  ، مثلالسكن المخصص للمسنين فقطبالعيش في  المسنين

  في الوحدة سن المقيمم  بال بأي شكل من األشكال لديهم صلة قرابةالقاصرين الذين 

 ويرعاهم الم سن المقيم في الوحدة بسبب أحداث غير متوقعة سنالم  يعيشون مع  الذي قاصرينال 

 ا في وحدةسابقً  أقام الذي الم سن المتوفي /شريكةأو شريك /زوجةزوج 

  

 .2018يناير  1قيود عمرية قبل بها  التي كان يتواجدالوحدات السكنية والمساكن التعاونية ومواقع المنازل المتنقلة  (3

فترة  2018يناير  1الوحدات السكنية والمساكن التعاونية ومواقع المنازل المتنقلة التي كان يتواجد بها قيود عمرية قبل لدى 

الوحدات السكنية والمساكن ، يجب أن تكون 2033يناير  1بحلول  .يةالقيود العمر إلزالةسماح تمتد لخمس عشرة سنة 

  فقط. لمسنينمساكن لكل األعمار أو مساكن ل التعاونية ومواقع المنازل المتنقلة



 

 

 

 

 أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟

يمكن  وكيف ألبرتا في حقوق اإلنسان قانون وسرية حولمعلومات مجانية ب زودكتأن ألبرتا  في حقوق اإلنسان للجنة يمكن

 .ك لمنزليساعد على حمايتك عند استئجار لهذا القانون أن

يمكنك الحصول على المساعدة من عامل تسوية أو مزود  باللغة اإلنجليزية. هايجب تقديمإذا كنت ترغب في تقديم شكوى ف

شكواك، فيمكنك أن تطلب من لجنة حقوق اإلنسان استخدام لغة أخرى ل استماع عقد جلسة تم تقريرإذا و خدمات اجتماعية.

 مترجم قبل جلسة االستماع.ال فطلب عليك غير اإلنجليزية أو استخدام مترجم.

 www.albertahumanrights.ab.ca لجنة حقوق اإلنسان في ألبرتا، اذهب إلىتواصل مع لل

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.albertahumanrights.ab.ca

