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 ؟ةسكنيال الحالةالتمييز في  ما هي أوجه

 

لجنة حسب تعريف أو اإلعاقة ) عمرشكل سيئ ألسباب مثل العرق أو الالتمييز هو إجراء أو قرار يعامل شخًصا أو مجموعة ب

 (.2018، حقوق اإلنسان الكندية

 ؟ةسكنيال الحالةالتمييز في  ما هي أوجه

كون سياسة في مكان العمل أو ييمكن أن  يقوله أو ياعله شخص ما. يمكن أن يكون شيء .وجه متعددةبأ أن يكون التمييز يمكن

 مبنى سكني.

 غالباً ما يعتمد التمييز على الصور النمطية.

 نمطية هي صورة أو فكرة مبسطة عن نوع الشخص أو الشيء.الصورة ال

 .الطردالعنف المنزلي ودورات  ةواجهلديها احتمالية أكبر في ماألم العازبة  االعتقاد بأن مثال:

ي أن يريدن لي ألنه ال الشقة جرؤلك إنه لن ياالم قالو سنوات. أربعع ابنتي البالغة من العمر شقة ملرؤية "ذهبت 

 ".المتاعب لمبناهجلب أ

 جنسها أو حالتها االجتماعية أو حالتها العائلية. حسبضد األم كون تمييًزا تيمكن أن  لمالكا تعليقات

من  المبنى ألنه المستأجر الوحيدفي  ماريجوانا رائحة كون هناكعقارات باب أحد الرجال عندما تأحد مديري ال طرقي مثال:

 .أقلية واضحة

أشعر أن  لست بصوت عاٍل. ، وأناافظ على نظافة مكاني، وأحفي الوقت المحددأدفع إيجاري و "أنا مستأجر جيد.

 ".ت خلق عن يناك افتراضات غير عادلة ه

 فيها. التي ولد البلد أو هلون عرقه أو حسبتمييز ضد الرجل  أفعال مدير العقار يمكن أن تكون

 متحرك.الكرسي الباستخدام  ا وبدأمريلً  الم سن صبحما أبعد المسنينإيجار أحد تجديد عقد يريد  ال العقار مالك مثال:

 ، لكن اآلن لن يجدد المالك عقد اإليجار".عاًما خمسة وعشرين"أنا أعيش هنا منذ 

 الجسدية. تهعمره أو إعاق المسن حسبتمييز ضد  أفعال مدير العقار يمكن أن تكون

 

 



 

 

 

 أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟

يمكن  وكيف ألبرتا في حقوق اإلنسان قانون معلومات مجانية وسرية حولب زودكتأن ألبرتا  في حقوق اإلنسان للجنة يمكن

 .ك لمنزليساعد على حمايتك عند استئجار لهذا القانون أن

باللغة  هايجب تقديمإذا كنت ترغب في تقديم شكوى ففي ألبرتا.  شكوى إلى لجنة حقوق اإلنسانبتقدم اليمكنك 

 استماع عقد جلسة تم تقريرإذا و يمكنك الحصول على المساعدة من عامل تسوية أو مزود خدمات اجتماعية. اإلنجليزية.

 فطلب عليك شكواك، فيمكنك أن تطلب من لجنة حقوق اإلنسان استخدام لغة أخرى غير اإلنجليزية أو استخدام مترجم.ل

 مترجم قبل جلسة االستماع.ال
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