
 
 
  
 
 

کے بعد سے، ہاؤسنگ سينڻر نے شمال مشرقی  1983 سنہء
اوہائيو کے باشندوں کے لئے رہائش اور متنوع کميونڻيز تک 

  :مساوی رسائی کو فروغ ديا ہے
 ريسرچ
 منصفانہ ہاؤسنگ ميں حائل رکاوڻوں کا تجزيہ  •
 کميونڻی  کے قرضوں پر مبنی فيکٹ بک  •
 مقامی قبضے کے کوڈز پر رپورڻيں  •
اور اوہائيو ميں رہن پر قرض دينے کے ليے نسلی  •

 تفاوتگروہی 
غی طور پر معذور لوگوں کے لئے رہائش حاصل دما •

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

 حالت
 تعليم اور پہنچ

 ہاؤسنگ کے پيشہ ور افراد کی تربيت •
 انگريزی اور ہسپانوی ميں ہاؤسنگ خريداروں اور •

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

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

انشورنس کی ، اور قرض دينے والوں  مکان کے ليے
 کی امتيازی پاليسيوں کی 

 وکالت

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

 کرنا
 قومی، رياستی اور مقامی اداروں کے ساته تعاون •
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موجود چيزوں  ميں پمفلٹ اس. ہے تشہيرکے ليے کی معلومات پمفلٹ يہ
 ہی نہ اور چاہئے، کرنانہيں  بهروسہ کی حيثيت سے مشوره قانونی پر

 کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ موکل وکيل اور سے ايک پمفلٹ اس
 گئی ہے کی فنڈنگ فراہم

 سے طرف کی ترقی شہری اور رہائشبرائے محکمہ  امريکی
ہاسنگ ريسرچ اور وکالت سنڻر  2012  © 

 

 منصفانہ ہائوسنگ
  اپنے حقوق جانيں

 
 
 
 

 

 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/


 
 جاری ميں اوہائيو مشرقی شمال سلوک ميں امتيازی ہاؤسنگ

 نہيں نہيں کرتے کيونکہ وه اطالع کی اس اکثر لوگ ۔ہے
اس  اور ہے حق کا شہری ايک ہاؤسنگ منصفانہ کہ جانتے

 سلسلے ميں انہيں مدد بهی دستياب ہے۔
 

 ؟ کو تحفظ حاصل ہے کسکس 
 رنگ/  نسل •
 نسب/  يتقوم •
 جنس •
 افراد معذور •
 مذہب •
 )موجودگی کی بچوں عمر کم سے سال 18( حيثيت خاندانی •
 حيثيت عسکری •
 

 امتيازیبهی  پر بنياد مندرجہ ذيل کی قوانين مقامی بعض
 کرتے ہيں۔ ممانعتکی  سلوک ہاؤسنگ

 رجحان جنسی •
 حيثيت ازدواجی •
 عقيده •
 عمر •
 شناخت صنفی •
 آمدنی کے ذرائع •
 

 نشانياں ممکنہ کی سلوک امتيازی
 

 عالمات کی سلوک امتيازیميں  ہاؤسنگ کی باتيں طرح اس
 :ہے سکتی ہو
 
کی طرف  پيچهےعمارت کے  صرف والے خاندان بچوں"

 ".ہيں سکتے ره
برائے پالتو پيشگی رقم  لئے کے کتے اپنے پالتو کو آپ“

 کروانا ہوگی۔"جمع جانور 
 ".رہنا پسند نہيں کريں گے ميں پڑوساس  آپ"
پر  کرائے کو لوگوں والے بولنے انگريزی صرف ہم"

 رکهيں گے۔"
 
 
 
 

 
 ہے؟ ممنوع کيا

 
ہيں اگر ان کا تعلق اس بات  قانونی غير کاروائياںيہ تمام 

 تعلق سے کالس ی خاصکس شخص سے ہے کہ کوئی
 :ہے رکهتا

 
 :فروخت کی ہاؤسنگ اور لينا پر کرايہ

 
 انکار سے کرنے فروخت يا کرائےکا  ہاؤسنگ •
 انکار سے کرنے چيت بات ليے کے رہائش •
 انتخاب ميں صورت دوسری يا ہے نہيں دستياب ہاؤسنگ •

کرنا محدود کو  

 مختلف لئے کے کرايے يا فروخت کی ہاؤسنگ •
 ناکر مقرر مراعات يا حاالت اصطالحات،

 کی ہاؤسنگلوگوں کے ليے مختلف قسم کی  مختلف  •
 فراہمی کی سہوليات يا خدمات

 کرنا انکاری سے جهوٹ بول کردستيابکی  ہاؤسنگ  •
 پر دبائو مالکان لئے کے يا کرائے فروخت  •
 يا فروخت کے رہائش يا رسائی تک شخص بهی کسی  •

 کی سروس يا سہولت ايک متعلق سے دينے پر کرايے
 انکارسے  رکنيت

  ايک پر کرانے درج شکايت ہاؤسنگ منصفانہ ايک  •
 بدلے کے ليے کاروائی خالف کے شخص

 
 :انشورنس اور قرض رہن

 انشورنس کی  مالک مکان ياکی  قرضوالے  رہن ايک •
 انکار سے کرنے فراہم

 فراہم انشورنس يا قرضے سے حوالے کے معلومات •
 انکار سے کرنے

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 سے مجه بهی آج کل کے زمانے ميں ا کہ نے کبهی سوچا بهی نہ ته ميں"
" ہے سکتا ہوسلوک  امتيازی ميں ہاؤسنگ  

 
 طرح سکرنا ج نافذقاعدوں کا  يا شرائط مختلف پر قرض •
  فيسمختلف  يا ،قرض شرح مختلف ہک
 سلوک  امتيازی ميں کی قيمت کی جانچ جائيداد •
 انکار سے خريداری کی قرض •
  يا اصطالحات مختلف لئے کے خريداری کی قرض ايک •

 ناکروضع  حاالت
 

   :کہ ہے قانونی غير بهی يہکسی شخص کے ليے 
 مجبور ،ےد دهمکی کے استعمال پر حق ہاؤسنگ منصفانہ •

ے۔کی اس کام ميں مدد کر کسی يا ،ئےڈرا ،ےکر  
 يا" چاہييں نہيں بچے" کرے مثْال ميں واضح  اشتہارات •
" صرف کنواری خواتين کے  يا" چاہيے عيسائی صرف"

  ليے"۔


