
 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  رہن ميں اوہائيو •

 تفاوتگروہی 
 حاصل رہائش لئے کے لوگوں معذور طور پر دماغی •

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

 حالت
 پہنچ اور تعليم
 بيتتر کیپيشہ ور افراد کے 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
فروخت کی، ، مانيڻرنگ کرنا: کرائے داروں کی  •

اور قرض دينے  ،کی  انشورنس ان کے ليےمالک مک
  پاليسيوں کی یامتيازوالوں 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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 ہاؤسنگ يا اميگريشن سڻيڻس منصفانہ تقانونی حيثي کيا ميری
 ہے؟ پر اثر انداز ہوتیفراہم تحفظ  سے طرف کی ايکٹ

 
 کے ايکٹ ہاؤسنگ کو منصفانہ شخص ہر ميں امريکہ ،نہيں
 قوانين رياستی اور وفاقیتمام  ۔ہے جاتا کياتحفظ فراہم  تحت

 :کرتے ہيں ممانعت کی سلوک امتيازی مندرجہ ذيل کی بنياد پر
 رنگ/  نسل •
 نسب/  تقومي •
 جنس •
 عذوریم •
 مذہب •
 حيثيت خاندانی •
  حيثيت عسکری •

 

ميں امتيازی  ہاؤسنگ نظر قطع سے حيثيت کی اميگريشن
 .ہے قانونی غير سلوک

 :مثاليں کی ميں امتيازی سلوک ہاؤسنگ
 کی مذہب کے ان کو شخص ايک کا مکان مالک ايک •

  کرنا انکاردينے  پر کرايہمکان  پر بنياد
 بنياد کی کی قوميت شخص ايک اک مکان مالک ايک •

 برائے شناخت مانگنا دستاويزات اضافیاس سے  پر
کو مکان  خاندان والے بچوںکا  مکان مالک ايک •

 کرائے پر نہ دينا
 ہے؟ کيا سلوک امتيازی قوميت کی بنياد پر

کے  پيدائش کی شخص ايکامتيازی سلوک جب ہوگا اگر
 کی عائد شرائط مختلف پر بنياد کی زبان يا ثقافت، ،مقام

 لوگوں پر بنياد کی نسبحسب و  قانون اوہائيو ہيں۔ جاتی
 .ہے کرتا حفاظت کیکے حقوق 

مواقع  کے رہائش وک شخص کی بنياد پر آپ ايک لدرج ذي
سکتے: کر نہيں انکار سے دينے  
اس وجہ سے کہ اس کا يا اس کے خاندان کا تعلق  •

 کسی دوسرے ملک سے ہے۔
و لہجہ کسی خاص قوم يا گروه جيسا اس کا نام يا لب  •

 ہے۔
وه کسی ايسے رسم و رواج ميں شرکت کرتا ہے جن  •

 کا تعلق کسی مخصوص قوم يا گروه سے ہے۔
کسی وجہ سے اسکا اس کی شادی کی وجہ سے يا  •

 تعلق کسی مخصوص قوميت سے جڑ گيا ہے۔

 کی سلوک امتيازیميں  ہاؤسنگ کی بنياد پر نسب يا قوميت
 :مثاليں

ايسے کسی   يہ کہے کہ وهواال کرنے فراہم اؤسنگہ ايک •
 عالوه کے انگريزیدے گا جو نہيں  پر کرايہ وشخص ک

 ہو۔ بولتا زباندوسری  کوئی

 زياده سے دار کرايہاپنے  واال کرنے فراہم ہاؤسنگ ايک •
کرايہ مانگے محض اس ليے کہ  کرايہ يا ڈپازٹ سيکورڻی

 ملک وسرےد کسی ارکانديگر  کے خاندان اس کےدار يا 
 ہوئے تهے۔ پيدا ميں

 يا تقومي کی خريدنے والے مکان بيچنے واال ايجنٹ ايک  •
   ايک پر بنياد کی رسم و رواج منسلک ساته کے نسب

 دکهائے۔ ہی عالقہ مخصوص

کيا مالک مکان کسی سے اس کے اميگريشن دستاويزات 
 مانگ سکتا ہے؟

 کواليفائی کو شخص ايک ليے کے رہائش مالک مکان
طلب کر  دستاويزات شناختی پر طور مالی ليے کے ےکرن

 تاہم، بهی کر سکتے ہيں۔ چيک کريڈٹ اور ہيںسکتے 
 ہی ايک لئے کے داروں کرايہ ممکنہ تمامکو  مکان مالک
 مستقل( کارڈ گرين اور شہريت اپنانا چاہيے۔کو کار طريقہ

 کے بارے ميں ويزا حيثيت يا کی اميگريشن) کارڈ رہائشی
 ليے کے داروں کرايہ ممکنہپر تمام  طور ےکگچه   پوچه

 ورزی خالف کی ايکٹ ہاؤسنگ منصفانہکار طريقہمختلف 
 سکتا ہے۔ کر

 
 
 

 ،کسی فرد کو کے خاندان ، ميرےمجهے مکان مالک ميرا اگر
 انفورسمنٹ کسڻمز اينڈ اميگريشنکو  پڑوسی يا دوستکسی 

)ICE (ہوگا؟ کيا تو ہے رہا دے دهمکی کی کرنے رپورٹ وک. 
 

 کے سا يا دينا دهمکی ڈرانا، ،کرنا مجبور کسی شخص کو
 غيرقانونی کے استعمال سے روکنا حقوق ہاؤسنگ منصفانہ

ميں شکايت  ICEاس ميں کسی شخص کے خالف  ۔ہے
کرنے کی دهمکی دينا بهی شامل ہے جب کہ اس نے 
منصفانہ ہائوسنگ کے ليے کوئی جائز شکايت درج 

کی چهان بين  شکايات سنگہاؤ منصفانہ HUDکروائی ہو۔ 
 گچه پوچه ميں بارے کے حيثيت کی اميگريشنکے وقت 

 ہو ملوث ICE بعد کے ہونے دائر شکايتاگر  ۔کرتا نہيں
 ساته کے HUDکہ آپ کريں  مطلع کو ان آپ تو، ہے جاتا

 رہے رکام ک کا شکايت کی سلوک امتيازیميں  ہاؤسنگ
 ۔ہيں

 

 

 

 

 مدد کے ليے کہا جائيں؟
ہيں کہ آپ ہائوسنگ ميں اپنی نسل، قوميت،  اگر آپ سمجهتے

مذہب، جنس، رنگ، خاندانی حيثيت، معذوری، عسکری 
امتيازی سلوک کا حيثيت، حسب و نسب يا کسی اور وجہ سے 

شکار رہے ہيں تو براِه مہربانی ہائوسنگ تحقيق اور وکالت 
مدد کے ليے رابطہ پر   9240-361-216 کے مرکز سے

 کريں۔ 
 

پر   7101-278-888-1 ل حقوق کميشن سےآپ اوہائيو سو
 الئن  يا پهر آن   بهی رابطہ کر سکتے ہيں

www.crc.ohio.gov  پر يا امريکی ڈيپارڻمنٹ برائے
 9777-669-800-1 ہائوسنگ اور شہری ترقی سے فون نمبر

   .www.hud.govپر يا آن الئن
 

 کو  9275-927-800-1 ليے کے رادسے محروم اف سماعت
 کے مواد بريل اور ڻيپ، ترجمانوں، بهی HUD. کريں فون

 فراہم مدد ميں کرنے مکمل اور پڑهنے فارم HUD ذريعے
 .ہے کرتا

http://www.crc.ohio.gov/
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