
 
 
  
 
 

 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  اوہائيو •

 تفاوتگروہی 
 رہائش لئے کے لوگوں معذور طور پر دماغی •

 اسکی مستقل فراہمی کا کام اور کرنے حاصل
 اور کتابچے، تربيتی مکان مالکان کے ليے •
 ہاؤسنگ منصفانہ ميں اوہائيو مشرقی رياست شمال •

 کی حالت
 پہنچ اور تعليم
 تربيت کیپيشہ ور افراد کے ہاؤسنگ  •
 اورانگريزی اور ہسپانوی ميں ہاؤسنگ خريداروں  •

 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
فروخت کی، ، مانيڻرنگ کرنا: کرائے داروں کی  •

اور قرض  ،کی  انشورنس مالک مکان کے ليے
  پاليسيوں کی یامتياز دينے والوں کی

 وکالت

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

 اکرن
تعاون ساته کے اداروں مقامی اور رياستی می،قو  
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موجود  ميں پمفلٹ اس. ہے تشہيرکے ليے کی معلومات پمفلٹ يہ  
 چاہئے، کرنانہيں  بهروسہ کی حيثيت سے مشوره قانونی چيزوں پر

کا رشتہ قائم ہوتا  موکل وکيل اور سے ايک پمفلٹ اس ہی نہ اور
 ے۔ہ

 گئی ہے کی فنڈنگ فراہم
 سے طرف کی ترقی شہری اور رہائشبرائے محکمہ  امريکی

ہاسنگ ريسرچ اور وکالت سنڻر  2012   

 منصفانہ ہائوسنگ
کے ليے خاندانوںان   

ہيں جن کے بچے   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ہيں۔ کرتے کام ليے کے خاتمے کے سلوک امتيازی  

http://www.thehousingcenter.org/


 
 

ہے؟ کون کون محفوظ  
 حيثيت خاندانی قوانين ہاؤسنگ منصفانہ رياستی اور وفاقی

 18 ۔کو غير قانونی قرار ديتے ہيں سلوک امتيازی پر بنياد کی
يہ قانون ان گهرانوں . موجودگی کی بچوں عمر کم سے سال

چهوڻے بچے رہتے ہيں۔ زياده يا ايک پر الگو ہوتا ہے جہاں  
 والدين •
ہو، چهوڻے بچے يا  وارث قانونیوه شخص جو  •

 (قانونی وارث) اس ميں شامل ہيں۔بچوں کے 
بچے کے والدين يا قانونی وارث کی جانب سے  •

مقرر کرده کوئی شخص، جب وه والدين يا قانونی 
 وارث کا تحريری اجازت نامہ رکهتا ہو۔

 
 اور حاصل ہے بهیکو  خواتين حاملہ تحفظ کا حيثيت خاندانی

(گود ليں يا  کو بچہ چهوڻے ايک ان افراد کو بهی جو ايک
  لے پالک بچے کے طور پر پاليں)۔

هوٹچُ   
 حيثيت خاندانی کميونڻيز اور سہوليات کی ہاؤسنگ سينئر کچه
 ايک. ہيں یمستثنٰ  سے داری ذمہ کی سلوک امتيازی کے

کے  عمر بڑی اور سال 62"جہاں  کميونڻی يا سہولت ايسی
 سال 62 کم از کم عمرکی  رہائشيوں تمام" (افراد رہتے ہوں۔

 55 ميں يونڻوں صد فی 80"( اور اس سے زياده  55" يا) ہو
 ) تو وهسال عمر يا زائد کا کم از کم ايک شخص رہتا ہو

 کے استثٰنی بچوں عمر کم سے سال 18 اور ۔ہوگی یمستثنٰ 
۔ہے سکتی جا دیبهی  اجازتکی   
 يون�ٹ رہائشی امداد پر چلنے والے وفاق کچه عالوه، کے اس

 تفص�يالت مزي�د. ہ�يں س�کتے ہ�و تح�ت کے ضروريات اضافی
 .کريں رابطہ سے سينڻر ہاؤسنگ لئے ےک
 

ہے؟ ممنوع کيا  
 بنياد کی حيثيت خاندانی اگر وهہيں  قانونی غيرايسے تمام کام 

  ۔ہيں کيے جا رہے پر

 کے رہائش يا فروخت دينے سے انکار، پر کرائے •
 بات چيت کرنے سے انکار ليے

 مختلف شرائط کالوگوں کے ليے  طرح کے مختلف •
 تک سہوليات يا خدمات مختلف يا ،ناکر مقرر

 کرنا فراہم رسائی
بتانا يا کسی اور طريقے  دستيابکو غير  ہاؤسنگ •

 سے انتخاب کو محدود کرنا

کو  سلوک امتيازیلکه کرترجيحی  ميں اشتہارات •
 ظاہر کرنا

 بارے کے قرض رہن يا نشورنسمکان مالکان کی ا •
 انکار سے کرنے فراہم معلومات ميں

 دينے يا قرض خريدنے سے انکار قرض •

 کرائے دار کی حيثيت سے يامکان مالکان کی  •
 انکار سے کرنے فراہم انشورنس

 کرنا جيسےنافذ  حاالت يا شرائط مختلف ميں قرض •
  فيسمختلف  يا شرح کی سود مختلف

 کے کسی يا ڈرانا، کرنا، مجبور دينا، دهمکی •
 سے روکنا کے استعمال حقوق ہاؤسنگ منصفانہ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

کوڈکے  قبضے  
 رہنے ميں گهر ايک پر بنياد کی کوڈ کے قبضے مکان مالک

 مقامی تاہم، ۔ہيں سکتے کر محدود کو تعداد کی فرادا لئے کے
 ہو مبنی پر امتياز قوانين سخت زياده سے معيار وفاقی اور

۔ہے سکتا   
   دو کم از کم ليے کے بيڈروم ہر پر طور عام قاعدے وفاقی
.ہيں ديتے اجازت یک افراد  

 
ديہات  اور شہروں اکثر 

 کی فوڻيج مربع کل ميں
 ،بيڈروم ايک پر بنياد
ايک  يا گهر ايک

مختلف  ميں اپارڻمنٹ
 رهتعداد ميں افراد 

اس کی  ۔ہيں سکتے
اجازت اس بيڈ روم يا 

اپارڻمنٹ کا رقبہ ديکه 
 کر دی جاتی ہے۔

 
 

 کال يا شعبہ، بلڈنگ مقامی اپنے لئے، کے معلومات مزيد
 ۔کريں رابطہ سے سينڻر ہاؤسنگ

 

نشانياں ممکنہ کی سلوک امتيازی  
چاہتے" گهر نہيں دينا کو لے خاندانوںبچوں وا "ہم  

" ہے ضروری ہونا بيڈروم کا اپنا ےبچ ہر " 
"سکتے کر نہيں استعمال پول بچے " 

منزل پر رہيں گے" پہلی"بچوں والے تمام خاندان صرف   

گا""ايک اور بچے کی پيدايئش پر کرايہ بڑها ديا جائے   

 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
 اوہائيو ميں محکمہ امريکی) HUD( ترقی شہری و مکانات يا الئن، آن پر www.crc.ohio.gov  الئن آن يا پر 7101-278-888-1آپ 

 پر .www.hud.gov سکتے کر رابطہ سے کميشن رائڻس سول
 

ايچ يو  ذريعے کے مواد بريل اور ڻيپ، ترجمانوں، بهی ڈیايچ يو . کريں فون کو 9275-927-800-1کی معذوری والے افراد  سماعت
 ۔ہے کرتا فراہم مدد ميں کرنے مکمل اور پڑهنے فارم ڈی 

 


