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قكف حقواعر

ئتمانسة التمييز في مجال االممار
 نينوعمل غير قا

ضينالي ال يسمح للمقررن الفدنوفقا للقاو 
سة التمييز ضدك، فعندما تقدم طلباممار 
ناض المال فيكوقترئتمان أو اللحصول على ا 
سة التمييز ضدك علىني ممارنومن غير القا 
أساس ما يلي: 
صرنلعا 	

نوللا 	

نةايلدا 	

ميلقواصل ألا 	

(ةيناسنجلة ايوهلاي وسنجلل ايملك الي ذا فمب )سنجلا 	

ةئليعالاة لحالا 	

نسال 	

يةمحكونة اعإمن ل المالقي ت 	

ىضتبمقية احملابتع تمتتي لاص اخولاه عالأئمة القاين بت 
حمسن يكل.  و(ECOA) نامتئل االاجي مص فرفلؤ افاكن توناق 
اساسأ، ئمةالقابجة رلمدار موألاعن ك لاسؤبين ضلمقرلا نايحأ 
ةاعابمرن موتزلمم نهأر اظهإي فض لمقراعد اسيك لذن أل 
ميتقدعن ا يدبعك يهجتوين ضلمقرلز جويال نه أال إ، ننوالقا 
نكما يى ملء عانك ببلض طفو رن أامتئى االلل عوصحلب للطلا 
.(كتنايو دك أسنال جثمة )مئاقلك الم تادختساه بف بصون تأ  
لكمعد، لىعأف يلاتكك نما بولطين أين ضلمقرلح سميال ا كم 
يفجة رلمدامل العواب بسبك لذو، لىعأم سورو ألى عأة ئدفا 
كقوقحك لتسرامب مبسك ببلض طفم رهز لوجال ي، وةمئاقلا 

.كلتهسلماية احملنة يمعين ناوقى ضت    بمق

،رابتعالاي فى خرأمل اعوخذ أنة يمعد وحدي فين ضلمقرلح سمُي 
نوذختا يمدنك علذ، وينامتئك االخيراتك ونويدك ولخل دثم 
يتلط اورشلي اا همن وامتئك االيلن عوضرعيا سذا إميار فرقلا 
.كعليها نوضرعسي 

(ECOA)ئتمان ص في مجال االفؤ الفرن تكانويـُطبق قا 
ئتمان بما في ذلك:وض واالعلى القر 

تارايسل اضور ق

 يةرالعقاض ولقرا  

 ةيراجتلل اامعض األور ق

نامتئت االاقاط ب    
بالطلض اور  ق  

يةصخشلاض ولقرا     

فؤن تكانونك تتمتع بالحماية بمقتضى قاإ 
(ECOA) ئتمانص في مجال االالفر

(ECOA)ن امتئل االاجي مص فرفلؤ افاكن تونان قإ 
لعجو يه، و974م 1اي عه فعيرشم تي تلاردن فوناو قه 
يننوقاير غعمال ن اتمئالال اجمي فيز يتملاسة رامم 
متهلفاخملة احي فين ضلمقرالى عية لوسؤلمالقي يو 
مةحكولامن ة يدعدء اجزأن أى لإة فاضإلابا هذو.  ننوالقل 
بتمكا فيها بم—ننوالقايذ نفتلى عكد تؤية يكمرألا 
.(CFPB)ين لكتهسلملية لالماية احملا 

عالمات التحذير بوجود تمييز
ةلوهسر كثأة قيرطبن مائتالال جامي فز مييلتاف شاكتاك نكامبإ 
سةراممن فإ، يرحذتلات امبعالية اردلى عوا تعدسمت نكا ذإ 
ةيصخشلف اقاوملي اط فقث فدحن ال يامتئل االاجي مز فييمتلا 
كللذ.  هفاشتكاب صعلامن ن يكود قنه أني يعا مم، جهلوا جهو 
:كت لثدا حذة إيلاتلر اومألة لقده بابتني االغبني  

ي لتاك تلن عة فختلمه جولها جوها قيتتلي لتاة ملعاملات نكا 	
تنرنتإلاو أف تهالاى علها قيتتل
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نامتئى االلل عوصحلب للطلم ايدقن تك عتميزط عيبثم تت 	

ض قرى لعل ولحصللب طيم دقتى لعثك حو أعك يتشجتم  	
  (لىعأة ئدفال بمعدض رقثال م )كلية تامول قأط وشربين مع

و أصر نلعال حوية بلست ايقلتعي بديهو وض لمقراع اسم 	
ي سنجلل ايملك الي ذا فمب )سنجلو ان أسلو اي أموقلل اصاأل

ة عتمتملى ارخع األاضون األي مو أ، أ(يةناسنجلاية لهواو أ
ة يماحلبا

ت طلبامتلاى علء بناه لك هلتأم غرن مائتالاك ئطاعإض فر 	
نةللمعا

ت مدقي لذال لمعدامن لى عأة ئدفال بمعدن اتمئاض عر 	
ى علء بنال قأل دعملك هلتأن مم غرلبا، هسساأى علك طلب

ةعلنملات طلبامتلا

لاشكأمن شكل لت ضعرتنك أد قتعتت نكا ذإ 
يةنوناقلاة دعاسلمالى عصل حفايز يتملا

ب سحجة رلمدا، يةننوالقار داصلمالى عل صوحلل 	
(ةيزجلينالبا)lawhelp.org : ةرايى زجر، يةيالولا ُ

ج مانبرمن ة عداسلمالى عل صوحلاية لهألى عف تعرلل 	
ت امخدلاسة سمؤله تموي لذاية ننوالقات امخدلا
:  ةرايزجى رُي، يةننوالقا

 lsc.gov/what-legal-aid/find-legal-aid
 (ةيزجلينالبا)

 : كتيالبوم العاب ئانلاب تمكع قمويد حدت 	
 naag.org/find-my-ag  (ةيزجلينالبا)

تباعها لتحضير نفسك قبلق التي يمكنك إالطر 
ضأخذ قر 
جماربلاث واروكلن اة مثاغج اإلمارن بإا فيداي مناعت تنا كذإ 
تاذض ولقراخذ أي داتفلى عك عداستد قى خرألاية محكولا 
شغلات ملياعى دحإلة حيضع وقولاو أة ظهلبااف ليكالتا 
.اعدخلاو   

ابحث الموضوع جيدا
ةقاطبو أض لقرابطة بتلمراطر اخلماوئد الفواعن م ّـلتعو.  قّسوت 
يةراجلائد الفوات المعدا يدجث حبفا.  اهيدترتي لان اتمئالا 

.ينضمقرة عدمن ك لمة لمقداض ولعراين با من رقا  و

ئتمانييخك االف تاراعر
ةصاخلر ايراقتلي اة فدوقفد مونو بء أاطخد أوجم ودن عد مكأت 
نة ميناجة مدحاة وخسب نلي طق فحلك ال.  فينامتئك االعضوب 
منة حداوكل من نة سكل ي ناتمئالاك ضعبوصة اخلاير راتقلا 
ةرايزك بلذي ونامتئع االضولن اغ عالبإلث لالثلت ااكرشلر ابكأ 
دعنو.  (ةيزجلينالبا) AnnualCreditReport.comع قلموا 
تيلاير راتقلالى عا ينوترلكإع طاللإلت اطوخى ترد قع قلمواة رايز 
لىعبر كأة ردقك لطي يعا مم، اراتكرثر كأشكل با ثهيحدتم تي 

.يناتمئالاك ضعوي فت ايريتغية أبعة ات     م

ينامتئك االريرقن تاا كذا إمل عاؤسلك انكمير فمم األزا لذإو 
.لةضلمفاك تلغبا رفتوم

اطرح أسئلة حول إجمالي التكاليف
تالدعمم لهى فلك عنن أد مكأت، ويرهشط السقد العا بى ملر إظنا 
يلذام سولراوئد الفوالغ بمي لاجمإوك يلعبة سوحلماة ئدالفا 
فيلاتكلاوم سولراهي ا معن ل أساو.  يدبعلاى لمدالى ععه فتدس 
.هاعليض وفالتان كميي لتا 

را على األمواإلبقاء مسيطر
 زاجنإلالى عم غمرك نأبشعر تن ضولمقراك لجعين أبغي نيال  
.كبلص طوصخة بمزاللت ااءارجذ اإلاختن اورخؤو ية أعرسب  
يي فنعا يذها — ويباتت كامولعملى الل عوصحلي اق فحلك الف 
بسانملت اقولي ات فامولعملى الل عصحك تنت أالاحلم اظعم 
لصوحللك بلطن أشبض لمقراه خذتاي لذار القرابق لتعيا فيم 

.نمائتالاى     عل

قيعكدا قبل التوكن متأ
،عيقوتلل اجن أط موغت ضحع تقاك ونأر بعشن تا أدبب أجال ي 
ينامتئج االتنملن ان أد مكأتلي لفاكلت اقولذ اخأن تي أغبنذ يإ 
ضلمقرال أسامر ألام لزا ذإو.  كلبة سانمبه طة بتلمراط وشرلاو 

.ةضلفملاك غتبلك لة رفومتة دعسامك هنات نكاا ذإما    ع

http://lawhelp.org
https://lsc.gov/what-legal-aid/find-legal-aid
https://naag.org/find-my-ag/
http://AnnualCreditReport.com
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عاخطوات لحل نز
اركثيوة ليمالات مادخلاوت جامنتلاي فل كشامث دحتنا حياأ 
لووتى حو.  كةشرلامع ة شرابمت لماتعا ذإا تهجلامعيمكن ا م 
ينلكتهسلملية لالماية احملاب تمكى لإبعد ا فيمى شكوت مدق 

نك أا لديفن موكد يك قلن ذم مغرلابا فيماحت ملـّكو و CFPB أ
.فسكنبى لوألات اولخطاذ تخت

يدبرلاق يطرعن و أا يتفاهت اكشرلام ظبمعل اصتالايمكن  
وي أداعلد ايربلو ات أنرتنع اإلقاوى ملة عشدردلو اي أنورتكلاإل 
دقتي لاح ئاصنلاض بعلي يا فيمو.  عياتمجالاصل اتولاع قامو 

:كداعست

صل اتولاع قامولى عية صخشلاك تاملومعا بدأشر نتال  	
مييتقلاوجعة المراع قاموو أعي اتمجالا

يدتهدلاو أية خرسلاو أب ضلغابم ستتلغة ل اتعمساب نجت 	

َن ـممع —تنترنإلالى عكة راشلماء انثأي فت اكربمذتفظ حا 	
الوقاا ذامو، تىمو، تلمتك

يفت املولمعاد جوومن كد أتوا تعدسمكن كة شرلابك لاصتاقبل  
:كديل ومتنا

ةلماعملم اقو رب أاسحلم اقرك وفتام هقرك وناونعك ومسا 	

ناكمر اإلدقا برصتخما وحضان وك—ثدا حذام 	

لةشكلماجة لالمعه يدتري لذاا م 	

ثدحا ذمان تبيت شاشات طاقلو أق ئثاو 	

ىوكشم ّدق

منقوس؟  يةلاممة خدو أي لامج تنممع لة شكمك يلدهل  
لصوحلالى عا معهلعمل اوكة شرلاى لإك اشكولة احإبحن ن 

ةماة عفصا بمو5 يل 1الي خف—كد لى رلع

عقلوابيد لمزام ّـلتع

consumerfinance.gov (ةيزجلينالبا)

انعمصل اوت

ّ ى وكم شدق    
consumerfinance.gov

فياتها  
(855)  411-CFPB (2372 )

(ف السمعتصاالت لضعاجهاز اال)
(855)  729-CFPB (2372)  TTY/TDD

ديرلببا   
مكتب الحماية المالية للمستهلكين

2900ص. ب. 
52733-2900ن، أيوا كلينتو

ى شكوم ّدق   
consumerfinance.gov/complaint

Consumer Financial 
Protection Bureau لىعيد لمزاف عرا consumerfinance.gov

https://consumerfinance.gov
https://consumerfinance.gov
https://consumerfinance.gov/complaint
http://consumerfinance.gov
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