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ف مساعدة المستهلك في اكتشا
ئتمان سات التميي  في مجال الممار

 

 

 

     

  

   

سات التمييز في مجال لعلك سمعت عن ممار
ن من الصعب لكن ذلك قد يك ئتمان وال

  فيمكنك مساعدةفه عندما يحدث. اكتشا

تهم قهم بمشاطرالناس على حماية حق 
 سمحل يسمح والمعل مات عن ما ي 

ص في فؤ الفرن تكان فقا لقاضين عمله وللمقر
.(ECOA ) ئتمان مجال ال

ُُ

ئتمان ص في مجال الفؤ الفرن تكانوقا
(ECOA) 

لى علص حللابلطصخشفيه  ميقدي لذاتقل امن  اءبد 
ص خشلك الع ذتمتب ياسحلق الغت إقى وتض حرو قن أامتئا
ل اجمي فصلفراؤفاتكن ن قاظر حيذإ،يزيتملاضد  يةاحملاب 
س انلاضد  يزيتملاسة رامممن  ينضلمقرا( ECOA) ناتمئلا 

ر  من الر مبتعي تتلاه واندة أجردملص ائاصخلاس اسى ألع
: ” يةاحملابتعة تملما“

صر نلعا 	

ن  ل لا	

نة ايلدا	

مي لق اصل لا 	

 (ةيناسنجلة اي هلاي وس نجلل ايملك الي ذا ف مبس )نجلا 	

ة ئليعالاةلحالا 	

ن سال 	

ية محك نة اعإمن  لالمالقي ت	

تامل لمعاههذب لطبفقالم اضبعي  فين ضلمقرلحسمُي 
ا يدبعسانلايه جت ين ضلمقرلزج يل نهألإ،كلتهسلمامن   

ى دحى إلء عانن بامتئى اللل ع صحلب للطلم ايدقن تع
و أسجنلاسساأىعلل مث)ةيماحلباة عمتمتلاصئصاخلا 
ء انبناتمئلاءاطعإاض فيرنأين ضلمقرلحسميلو،(نةايلدا 

، ىلعف أيلاكا ت بلطن يم أهح لمسا ل يم، كصا خلك الى تلع
ص اخ لاىحدإساسألى ع،لىعأمس روألى عأةئدفال كمعد 
 .يةاحملابتعة تملما

ص اخ لاساسألى عيز يتملانض لمقراسرايمملل   تىحو 
ا ضيم أهز ل جل ين فامتئب اللاص طخشلة ليامحلاة بعتمتملا
تعة تملماصاخ لاساسألى عصخشلاضد  يزيتملاسة رامم 
 لاثلمايل بسلى عف.مبهبط تمره   ينخرآصاخشلية احملاب 
رضحيك وني بض ف رى قلل ع صحلا لبلص طخم شدا قذإ
ضد يز يتملاسةرامممن  ضلمقرالىعظرحفيايقصدمعه   
 .قيدصلاصئصاخىعلء بناض رقتملا

ي فىخرأمل اع خذ أنة يمعد وحدي  فين ضلمقرلحسمي 
امدنك علذ، وينامتئك الخيراتك ون يدك ولخل دث، مرابتعال
هي ا موامكلتهسملى عناتمئلانض يعرساذإافيمن وريقر 

 .نامتئك اللط ذورش

ئتمان ص في مجال الفؤ الفرن تكانويـُطبق قا
(ECOA) ئتمان بما في ذلك: وض والعلى القر

تارايسلاض ورق

 يةرالعق اضولقرا

 ةيراجتلل اامعض الورق

 نامتئال  
 بللطاضوقر  
 يةصخشلاض ولقرا  
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س انلاضد  يزيتملاسة رامممن  ينلكتهسلمانن القاحمي ياكم 
ية احملنة يمعين نالق ا دانتسامهقحق عن  اع فادين لذا 
ز  جيل لمثالالسبيى علف.مهمنم قانتلاونكيهلستملا 
لى عأئد ا فاض يفرو أناتمئلاضعرا ض فيرنأين ضلمقرل 
 ةقاطة بر تاي فأ فطد خ ج ى ب كم شدك قلهتسملن اب أبسب
ؤ فاتكنن قايكن لتهسلماية احمين نا قضمن تتو.ناتمئا 
 :كلذكه وسف ن( ECOA )نامتئل الاجي مص فرفلا

ن ب ملطتي يذل ا(TILA )فيلستلط اورشق وئاقن ح ناق 	
ا كم، حاصفلاور اطخللة حدم ت اءاجرإع ابتإين ضلمقرا

ت قااطبتاسرامموية ناتمئلابة ساحلماضد  يةاحملارفي 
قيقة لداير غوألة دالعاير غناتمئلا

 حميييلذا (FCRA) ن امتئن الغ علبي الل فدعلن ا ناق 	
ية ناتمئلاتامل لمعاية صص خوةقدومة سل

ذي لا (FDCPA) ن ي لدايل صحتيفلة دالعاتاسرالممانن قا 	
و أئة يسمتاسراممل اتعمسامن  ني لدالي صحمظر حي

ل مالالصيحلتة عدخاو أةلدعار غي

 يةاحملارفي ي لذا(EFTA)  لام للي نوترلكلايل ح تلانن قا 	
ا ينوترلكإملهام أنويريدامندعين لكتهسلمل

ن عمله بمقتضى ضوما ل يستطيع المقر
ن نوالقا

ئص ئتمان بناء على خصافض طلب للحصول على ار
المستهلك المتمتعة بالحماية 

ى لل ع صحلب للض طفض ررقملز ل ج، ل يلاثملل ايبى سلع
نا حياأنكلو،نعيمدبلن مهصلأكهلستملانأبسببنمائتا 
 نك ملهتسملع اضر وابتعي الذ فخأن يأض برقملح لمسـُي
ته ردقلى عثر يؤد قكلذنأضلمقراتقد عااذإكلذوةجرلها 

 .ضلقرايدسدتلىع

ئص ئتمان بناء على خصاوط التغيير مدد أو شر
المستهلك المتمتعة بالحماية 

طة مفرم س رضرفوألى عأةئدفال معدض عرك لذشمل ي 
.ميلق اله صأوأكلتهسلماصر نعببسب 

وجية أو كان المستهلك يتلقى نفقة ز السؤال عما إذا 
ى نفقة طفل أو مدفوعات إعالة أخر

م علإلوأيه لعبجفيل اسؤلااهذض لمقراحطرا ذإ 
ن اا كذط إقة فب لطل ماؤسلى الة عباجلن اأك بلهتسملا
ل  صحللل هللتأت عا فدملاكتلى علد معتيكهلستملا 

 ناا كذا إمل عأسن يأض برقملح لمسن يكل، ونامتئلى الع
خل ديأوأطفل  نفقة وأية جوزنفقة  عفبدا ملزمكلتهسلما 
.لهلتأاةمليعرطاإيفةلعاللرخ  آ

مل أو مطلقا كان المستهلك مترالسؤال عما إذا  
 كهلستملانكاا ذإما علسأينبأنا حياأضرقمللح مسُي 

ر يغح »لطصل ممشيو.لصفنو مج أوزتر ميو غا أجوزتم
 .ملترلماوقلطلماوبعزلاصخشلا«جوتزم

كدخل وجة المستهلك ج أو زوطلب معلومات عن ز
وجة ج أو ال وال 

 :امندعقط فلكن وبه  حسم مجة ولزاوأجولزاعن  لاسؤلا

ك ترشمناتمئالى علص حللابلطجة ولزاوأجولزاميقد 	

و أباسحلاماخدتسابله  احسم مجة ولزاوأجولزانيك  	
ب ساحلل ية نن القا ية لوسؤلما حمل تي

لى عوأجة ولزاوأجولزاخل دلى عاتمدمعك لتهسلمانيك  	
من  ىخرأتاع فمدية أوأطفل لانفقة  وأية جولزانفقة لا
 ل صحلل اجن أة ميلاو حة أقباة سجوو زي ألاو حق أباج سوز
ن اتمئلالى عقة فالم الى ع

ُ

	

ّ

كة ترشلماكملللين نا قابهية لويفايممقك لتهسلمانيك  
ى لل ع صحلن لينا قلك الا تهة بيلي وا فكلمم أدختسه ينو أأ
ن اتمئلاكلذلى عقة فالم ا
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ة مختلفة رمعاملة المستهلك بصو
 بناء على السن

 :امندعقط فبه  حسم ماهذ

عقد ي فلخ لدلبغي نياممصغر أكلتهسلماسن  نيك  	

ض لمقراضيعرولقلالى عنة س2  6كلتهسلماسن  نيك  	
م يهطيعك لذاعدو أانسبر كلاين لكتهسلملضل فأاطوشر

ةيلّضلفا

ك لتهسلماناكاذإاميد حدتلسن لاضلمقرامخدتسي 	
لخن داا كذا إر مابتعي الذ فخد النل عثم—نامتئلاا بريدج
عد اتقلاسن  من بهاقتراببسبضخفنيسكلتهسلما

نةد من العافض إعطاء نفس العتبار للدخل الوارر
ى د الدخل الخركموار الحكومية 

ي ر فظنلض افرن يض أرقملز ل ج، ل يلاثملل ايبى سلع
م ئالقاكن اسلماةرفولة ابكفت ي بلاية لكمجمانبرم ئاسق 

8  مسلقابجبم  
  ا لهقب و أ،خللدارداصمحد أك 

(Section 8 Housing Choice Voucher 
Homeownership Program)

 .نةيمعية راعقض ولقرقط   ف

قل تفضيل بسبب معاملة المستهلكين بشكل أ
جنسهم أو ميلهم الجنسي أو نوعهم 

، كسناس جسى ألك عدز ضييمتلة اسرامض مرقملز ل جل ي
مع ق فات لاوية ناسنجلاية له اوي سنجلايل لماك لذشمل يو 
يل بسلى عف .عن لاوأسنجلالى عئمة القاية طنملابلالق ا 
من ين جوتزلماصاخشلامالزإين ضلمقرلزج يل  لاثلما 
ن عمهجاوزتثبالة فختلمتادستنمميدقبتس جنلاسفن 
، رخس النجلن ان ميجوزتملص ااخشن الا مهن بلطي يتلك الت
ين لذاايسنجين لح تلماين لكتهسلماضد  يزيتملاسة راممو أ 
 .بلطلاميتقدية لعمي فية ناسنجلامتهيه ن شف يك 

علمات التحذير بوجود تميي  
ر كثأةقيرطبنمائتلالجاميفزمييلتافشاكتاسلناانكامبإ 
ن فإ، يرحذتلاتامبعلية اردلى عوين تعدسمان اكاذإلة سه  

ف قا ملي اط فقث فدحن ل يامتئل الاجي مز فييمتلة اسرامم
ب صعلامن  نيك د قنه أني يعامم، جهل اجهوية صخشلا 
ث دحاذإةليلتاار مللةقدبهنتبالايغينبك لذل .هفشاكتا 

 :ييلما  كهلستملل

ن عةفختلمهج لها جوصيا خشها قاتلي لتاةملعاملاتنكا 	
ت نرنتلاوأفتهالاىعلها قاتلي لتاكتل

ن اتمئلالى علص حللبلطلاميتقدعن  تهيمعزيط بثتمت 	

و أصر نلعالح ية بلستايقلتعي بديه  وضلمقراعاسم 	
 يسنجلل ايملك الي ذا فمبس )نجلو ان أسلو اي أم قلل اصال
 تعةتملماىخرلاصئاصخلامن  يأوأ،(يةناسنجلاية له اوأ
ة يماحلبا

ت طلبامتلاىعلء بناه لههلتأم غرنمائتلاهئطاعإضفر 	
نة للمعا

م دقيلذاللمعدامن  لىعأةئدفال بمعدن اتمئاضعر 	
ى علء بنال قألدعملههلتأن ممغرلبا، هسساأىعله طلب

ة علنملاتطلبامتلا

تباعها لتحضير ق التي يمكن للناس إالطر
اض قترنفسهم قبل الأ
نة مثاغج المارن بإا فيدااس منلا اهيي فناعي يتلع ااضوي الف
ي داتفلى عمهعداستدقىخرلاية محك لاجمابرلاوثرالك ا 
ى دحة ليحع ض ق لو اة أظهابلف ايلاكتلت ااض ذورقلذ اخأ
 .عادخلاوش غلات ملياع

ابحث الموضوع جيدا
ئدالف اعن  مّـلتعلاوقّس تلالى عسانلاةعداسمكنيمك 
ث حبلاو،انهويديرتي لاية لالماتاجتنلمابطة بتلمراطر اخلماو 
ض ولعراوتاجتنلمانة رامقوية راجلائد الف اتلمعدي فايدج 
 .ينضمقرة عدمن  مةلمقدا
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ئتماني يخهم الف تاراعر
ر يراقتلي اة فد قفد م نو بء أاطخد أ جم ودن عد مكأت
ةنيجامةدحاوةخسنبطلي فقحلانكيهلستمللف .ةنيمائتلا 
ةحداوكل  من نةسكل  يناتمئلامضعهب صة اخلاير راتقلامن   

ةرايزك بلذي ونامتئع الض لن اغ علبلث للثلت ااكرشلر ابكن أم
ع قلم اAnnualCreditReport.com . عق  ملم لهترايد زنعو        
ا ثهيحدتمتيتي لاير راتقلالى عاينوترلكإعطلللت اط خاويردق 
ية أبعة اتملى عبر كأة ردقس انللطي يعا مم، اراتكرثر كأشكل ب 

.يناتمئلامضعهويفتايري     تغ

مهيرتقرن اكاذإاعمل اسؤلاين لكتهسلملفيمكن  مرلاملزاذإو 
.لةضلمفامتهلغبارفت ميناتمئلا

اطرح أسئلة حول إجمالي التكاليف 
ند مكأت، ويرهشلط اسقلد اعا بى ملر إظنلى الاس عنلد اعاس
يلاجمإوميهلعبة س حلماةئدالفاتللمعدم هفلى عمنهأ 
، يدبعلاىلمدالى عنه ع فيدسيلذامس لراوئد الف الغ بم 
هــثحو  يمكنتي لافيلاتكلاومس لراهي  امعن  لاسؤلالى عمّ
 .هاعليض وفالتا

را على الموالبقاء مسيطر
م نهأبنوشعريسانلاال جعينأين ضلمقرالى عبغي نيل    

ت اءارجذ الاختن اورخؤو ية أعرسز باجنى اللن ع مغرم
لى علص حلايفقحلاين لكتهسلمفل .مبهلطصص خبمة زللا 
ى لل ع صحلت الاحلم اظعي مفك ولي ذا فما — بيباتت كام لعملا
ه خذتييلذارالقرابقلتعيافيمب سانلماتقل ايفتامل لمعا 
 .نامتئى اللل ع صحلب للن طأشض برقملا

قيعكدا قبل التوكن متأ
طضغ ت حتنع قاومنهأبنلك تهسلماشعر ينأابدأبجيل   
من كد أتلليفالكاتقل ااوخذأينأبغي نيذإ،قيعت لاجل أمن   
اذإو. مهة لبسانه مة بطبترملط اورشلاي ونامتئج التنملن اأ
ك انت هناا كذا إمن عيضرقملل ااؤاس سنلع ايطتسير فمم الزل
 .لةضلمفامتهلغبملهةرفت مةعداسم

ع اخطوات لحل ن 
ا ركثيوةليمالاتمادخلاوتجامنتلايفلكشامثدحتنا حياأ 

.كةشرلامع  ةشرابمكلتهسلمامل اتعا ذإاتهجلامعيمكن  ا  م
يةلالماية احملابتمكى لإبعد  افيمى شك ا م دقل  وتى حو 
 اديفن م كد يه قنل أا إيماحا م لـّكو وأ CFPB نيكلهتسملل
.هسفنى بلوت الا طخلذ اختن يك ألهتسملل

يد برلاقيطرعن  وأايتفاهتاكشرلامظبمعل اصتلايمكن   
وي أداعلد ايربلو ات أنرتنع القا ى ملة عشدردلو اي أنورتكلال
د قتي لاحئاصنلاضبعلي يافيمو.عياتمجلاصل ات لاعقام  
 :كداعست

صل ات لاعقام لى عية صخشلاكتامل معا بدأشر نتل   	
م ييتقلاوجعة المراعقام و أعي اتمجلا

يد تهدلاو أية خرسلاو أب ضلغابم ستتلغة  لاتعمساب نجت 	

 ،تىمو،كلتهسلمالى عدريلذاَن ـمعن  تاكربمذتفظ حا 	
ال قاا ذامو

 كدأتيواتعدسمنيك ن أبغي نيكة شرلابكلتهسلمالاصتاقبل   
 :هيدل وانتميفتامل لمعادج ومن  

ة لماعملم اقو رب أاسحلم اقرف وتاهلم اقرن وا نعلام وسال 	

ن امكلاربقدا صرتخمواحضاونيك —ثحدا ذام 	

لة شكلماجة لامعك لتهسلمايد يرفيك	 

ث دحاذمان تبيت شاشات طاقلوأقئثاو 	

 سلنالةنين لقااةعدساملاىلعلص حلا 
يزيتملالاشكأمنشكللا ضعرتينذلا

 يةلل ابسحجةرلمدايةنن القادرالم اعلىلص حلل  	
(ةيزجلينلبا) lawhelp.org :عق ملة ارايزم بق 

 حدأمن  ةعداسلمالى علص حللهل أتلاطوشرة فلمعر 	
سة سمؤقبل  من لةلمم اية نن القاتامخدلاجمابر
Legal Services Corporation  ية نن القاتامخدلا
-lsc.gov/what-legal-aid/find :عق ملة ارايزم بق

legal-aid  (ةيزجلينلبا) 

 ميتقتيلايةلل ابمالعابئانلابتمكنامكةفلمعر 	
 naag.org/find-my-ag :عقلم اةرايبزمقافيه

 (ةيزجلينلبا)
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ىوكشم دق

 منقوس؟  يةلاممة خدو أي لامج تنممع لة شكمك يلدهل  
 لصوحلالى عا معهلعمل اوكة شرلاى لإك اشكولة احإبحن ن 
 يدلمزام ـَّـلتعمةاعصفة با ميو 15ل الي خف—كد لى رلع 

ةيزجلينالبا)ع قوملبا)

 consumerfinance.gov(ةيزجلينلبا) 

  

 

  

  

ّ

ا نعمصل اوت

 ّ

 

 

 

ىوكم شدق
consumerfinance.gov 

فياتاه

(855) 411-CFPB (2372)  
(855) 729-CFPB (2372)  TTY/TDD 

 (ف السمعتصالت لضعاجهاز ال)

ديرلباب

كتب الحماية المالية للمستهلكين م
 .ص. ب 2900

ن، أي اكلينت  2900-52733

ىشكوم ّدق

 

consumerfinance.gov/complaint 
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Consumer Financial 
Protection Bureau   لىعيد لمزاف عرا  consumerfinance.gov
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