Họ bảo chúng tôi
“Hãy đi ở nơi nào khác.”

Chúng tôi có những quyền.
Chúng tôi đã gọi đến HUD.
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Chúng tôi đã tìm được một căn hộ 3 phòng ngủ mà chúng tôi rất thích, nằm trong một khu xóm rất tốt
có trường học tốt và một công viên thật đẹp. Nhưng chủ cho thuê nhà bảo chúng tôi nên tìm ở nơi nào
khác tốt hơn cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi nộp đơn khiếu nại với HUD và bây giờ chúng tôi có một
chỗ ở thật tuyệt vời.

Sau đây là những dấu hiệu chỉ ra có sự phân biệt
cung cấp nhà ở đối với gia đình có con cái:

•
•
•
•

Chỉ cho phép 1 trẻ cho mỗi phòng ngủ
Tính tiền đặt cọc cao hơn đối với gia đình có con
Giới hạn gia đình có con phải sống ở tầng trệt hoặc
tại một số toà nhà nhất định
Từ chối cho gia đình có con thuê

Sự công bằng về nhà ở là quyền của quý vị. Hãy sử dụng quyền này.
Truy cập www.hud.gov/fairhousing hoặc gọi cho Đường dây nóng của
HUD tại 1-800-669-9777 (Tiếng Anh/tiếng Tây Ban Nha) 1-800-927-9275 (TTY)

Tin nhắn về dịch vụ công cộng từ Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (U.S. Department of Housing and Urban Development) hợp tác với Liên minh Công
bằng về Nhà ở Quốc gia (National Fair Housing Alliance). Đạo luật Công bằng về Nhà ở của liên bang nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc, màu
da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng gia đình hoặc tình trạng khuyết tật. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.hud.gov/fairhousing.

