
 
 
  
 
 

 مشرقی شمال نے سينڻر ہاؤسنگ سے، بعد کے 1983 سنہء 
 تک کميونڻيز متنوعاور  رہائش لئے کے باشندوں کے اوہائيو
  :ہے ديا فروغ کو رسائی مساوی

 ريسرچ
  تجزيہ اک رکاوڻوں ميں حائل ہاؤسنگ منصفانہ •
  کے قرضوں پر مبنی فيکٹ بک  کميونڻی •
  رپورڻيں پر کوڈزکے  قبضے مقامی •
اور  نسلی کے ليے دينے قرضپر  رہنميں  ائيواوہ •

 تفاوتگروہی 
 حاصل رہائش لئے کے لوگوں معذور طور پر دماغی •

 کا کام اسکی مستقل فراہمی اور کرنے
 اور کتابچے، تربيتی مالکان کے ليےمکان  •
کی  ہاؤسنگ منصفانہ ميں اوہائيو مشرقی شمالرياست  •

 حالت
 پہنچ اور تعليم
 تربيت کیاد پيشہ ور افرکے ہاؤسنگ  •
 انگريزی اور ہسپانوی ميں ہاؤسنگ خريداروں اور •

 کے لئے پروگرام کرائے داروں
 "کے لئے "سڻريٹ ڻيميں فنگشنزکميونڻی کے  •
 مقررين پريزنڻيشنز کے لئے دستياب  کے بيورو •
  تيار کرنا بروشر انگريزی ہسپانوی اور عربی ميں •

 نفاذ
مالک  ،کی فروخت، کرائے داروں کی  :مانيڻرنگ کرنا •

اور قرض دينے والوں  ،کی  انشورنس کے ليےمکان 
  پاليسيوں کی یامتيازکی 

 وکالت

  کرنا اور نافذ تجويز قوانين ہاؤسنگ منصفانہ موثر •
کی مدد  کنسورشيم ہاؤسنگمنصفانہ  لينڈ يڻرکليوگر •

 اکرن
  تعاون ساته کے اداروں مقامی اور رياستی می،قو •
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 منصفانہ ہائوسنگ
 ان لوگوں کے ليے

جو معذور ہيں   

 
 
 
 

 

 ہمارا مشن
 اور دينے، فروغ کو کميونڻيز متنوع اور ہاؤسنگ منصفانہ ہم

کرنے کے  وکالت اور معلومات فراہم کرنے تحقيق، مؤثر
 سلوک امتيازی ميں ہاؤسنگ ميں اوہائيو مشرقی شمال ذريعے

ہيں۔ کرتے کام ليے کے خاتمے کے  

http://www.thehousingcenter.org/


 معذور سمجها جاتا ہے؟ کس کو
 بنياد کی معذوری قوانين ہاؤسنگ منصفانہ رياستی اور وفاقی

 آپ کرتے ہيں۔ ممانعت کی سلوک امتيازی ميں ہاؤسنگ پر
 اگر ہے حاصل تحفظ تحت کے قانون ہاؤسنگ منصفانہکو 
 ):کسی منسلک سے آپ يا رہنے والے ساتهآپ کے  يا( آپ

 زندگیجس نے ان کی ہے  معذوری ذہنی يا جسمانیفرد کو  •
کر ديا  محدود کو سرگرميوںايک سرگرمی کو يا کافی  کی

 ہے، يا
 يا ہے، ريکارڈ ايک کا رکهنے معذوری ايسی •
کيے  شمار پر طور کےافراد  والے رکهنے معذوری ايسی •

 جاتے ہيں
 تک ان ليکن ہم محض ہيں، شامل ميں معذوريوں

 :ہيں رہے کر نہيں محدود
 بصری اور حرکت کرنے کی، و نقل کی،سننے  •

 معذوری
 کينسر •
 بيماری ذہنی دائمی •
 وی آئی ايچ/  ايڈز •
 معذوری نشونما سے منسلک •
 استعمال کا منشيات ماضی ميں يا شراب •

 تقاضے کے رسائی
 خاندانالکثير کچه کی گئی تعمير بعد کے 1991 مارچ، 13

 کو منصفانہ انيں جن کو کرائے پر دينا مقصود ہے، عمارت
 اور ايکٹ معذوری کے امريکيوں ايکٹ، تراميم ہاؤسنگ

 قابلافراد کے ليے  معذور کے مطابق زکوڈ عمارت مقامی
 ہاؤسنگ لئے، کے معلومات يد۔ مذہے ضروری ہونا رسائی
 .کريں رابطہ سے سينڻر

 ہے؟ ممنوع کيا
 کی شخص ايکغير قانونی ہيں اگر ان کو  کاروائياںيہ تمام 

  کيا جا رہا ہے: پر بنياد کی معذوری
 يا  ،سے انکار فروخت انکار،کرائے پر دينے سے  •

 سے انکار شنيد و گفت ليے کے رہائش
 لوگوں کے ليے مختلف طرح کے قواعد، مختلف •

 قسم کی خدمات مختلف يا استحقاق، ،طور طريقے
 کی ہاؤسنگ يا رسائی، تک سہوليات کرنا، فراہم

 سہولت ايک متعلق سے دينے پر ےئکرا يا فروخت
 رکنيت کی سروس يا

ا اور کسی يہاوسنگ کو غير دستايب ظاہر کرنا  •
 طريقے سے انتخاب کو محدود کرنا

 سے انکار خريدنےقرض  يا دينے قرض •
 بارے کے انشورنسمکان مالک  يا قرضکے  رہن •

 انکار سے کرنے فراہم معلومات ميں
 فراہم انشورنس کرائے دار کی يامکان مالک  •

 انکار سے کرنے
خاص  ايک پر طور کے فيس يا شرح کی سود •

 کيفيات عائد کرنا يا شرائط مختلف پر قرض
 سلوک امتيازی ميں قيمت لگانے کی جائيداد •
 انکار جهوڻا سے یدستيابکی  ہاؤسنگ •
يا کرايہ  لئے کے کرنے فروخت پر مالکانمالک  •

 پر دينے کے ليے غير ضروری دبائو
سے پتہ چلتا ہو کہ جس  بنانااشتہار  يا بيانايسا  •

روک لگائی جائے کی بناء پر کسی خاص معذوری 
 کسی خاص گروه کو ترجيح دی جائے گیيا  گی 

يا اسکے ہونے کے بارے ميں  نوعيت کی معذوری •
 نہيں ہے۔ اجازت کیکرنے  گچه پوچه کوئی ميں

طلب کر سکتا ہے  ثبوت کا معذوری مکان مالک(
اور آسانياں پيدا تبديلياں  مناسبتاکہ رہائش گاه ميں 

 )۔کر سکے
 

 يںحفاظت مذيد
 :گنجائش مناسب

 خدمات يا پاليسيوں، قوانين، واال کرنے فراہم ہاؤسنگ ايک
 ميں مناسب گنجائش دے سکتا ہے

تاکہ وه اس  ہو ضروری لئے کے شخص معذور ايکاگر 
 صحيح معنوں ميں لطف اڻها سکے، مثالْ :گهر سے 

 
رکهنے کی اجازت نہ ہو اگرچہ اس گهر ميں پالتو جانور • 

باوجودمعذور شخص کی مدد کے ليے  کے بهر بهی پاليسی
 پالتو جانور رکهنے کی اجازت دينا

آسان  آسانی لے ليے مخصوص کو دار کرايہ معذور ايک •
 دينا جگہ کی پارکنگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کے طور پر کسی کو عمارت کرائے دار کے مددگار  •
 رہنے کی اجازت ديناميں 

 ايک بغير کيے چارج فيس کو دار کرايہ رمعذو ايک •
دوسری ميں منتقلی ہونے کی اجازت دينا۔ عمارت سے 
 وغيره  منزل تيسری  مثالْ نہ تهی  لفٹ ميں جيسے ايک

 کی ہونے منتقل ميں اپارڻمنٹ کےايک منزل پہلی سے
 ۔دينا اجازت

 
 :ميماتر مناسب

 عام يا گهر کے ان افراد کو معذورکو  مالک مکان ايک
کرنے کی اجازت  تبديلياں مناسب ميں کمروں کے ستعمالا

کہ وه اس گهر سے مکمل تای اگر يہ ضروری ہو ہوگ دينا
 دار کرايہ پر طور عام ترميم ۔طور پر لطف اندوز ہو سکيں

 یجان کی پر کے خرچے
 وقت بهی کسی اور ےيچاہ

. کی جا سکتی ہيں
 ہونا مناسبکا  درخواست
 مالک اور ہے، ضروری

 سکتا ہے کہ ہکہ مکان
مکان خالی  کو دار کرايہ

 ميماتر مناسب. پر لوڻانا ہوگا حالت اصل کی اسکرتے وقت 
 :ہيں شامل ميں مثالوں کی

 ے دروازےچوڑ •
 پکڑنے کے ليے ہينڈل لگانا غسل خانوں ميں •
 وہيل چئير کے ليے ريمپ بنانا •
 کم کرنا اونچائی کی کائونڻر •
نصب  کا نل بند ہونے والے طريقے کار خود ايک •

 کرنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدد کے ليے کہاں جائيں؟
 سے وجہ اور کسی يا نسب، حيثيت، فوجی معذوری، حيثيت، خاندانی رنگ، جنس، مذہب، ،شناخت قومی آپ نسل،کہ  ہے لگتا کو آپ اگر

 ۔کريں رابطہپر  9240-361-216سے مرکز وکالتی اينڈ ريسرچ ہاؤسنگليے  کے مدد تو ہيں، رہےہو  شکار کا سلوک امتيازی ہاؤسنگ
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ايچ يو  ذريعے کے مواد بريل اور ڻيپ، ترجمانوں، بهی ايچ يو ڈی. کريں فون کو 9275-927-800-1کی معذوری والے افراد  سماعت
 ۔ہے کرتا فراہم مدد ميں کرنے مکمل اور ےپڑهن فارم ڈی 


