የመኖሪያ ቤት አድልዎ: ሽያጭና ብድር
የፍትሀዊ የመኖሪያ ቤት ህግ ምንድን ነው፤ እንዴትስ በቤት ሽያጭና ብድር ላይ ተግባራዊ ይሆናል?
የፍትህዊ መኖሪያ ቤት ሕግ በአገር አቀፍ ደረጃ – ዘርን፣ ቀለምን፣ ሀይማኖትን፣ አካል ጉዳተኝነትን፣ ብሄራዊ ንነትን፣
ጾታን (ጾታዊ መገለጫና የጾታ ማንነትን ጨምሮ) እና የቤተሰብ ደረጃን (በቤተሰብ ውስጥ ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት
በታች የሆኑ ልጆች መኖርን) ጨምሮ የ7 “ጥበቃ የሚደረግላቸው ምድቦች” አባልነትዎን መነሻ በማድረግ በመኖሪያ
ቤት ላይ የሚፈጸም አድልዎን ህገወጥ ያደርጋል። የግዛትና አካበባቢ የፍትሀዊ የመኖሪያ ቤት ህጎች ተጨማሪ ጥበቃ
የሚደረግላቸው ባህሪያትን ሊይዙ ይችላሉ። በዲሲ ክልል ውስጥ ጥበቃ የሚደረግላቸውን ሁሉንም በአካባቢ ጥበቃ
የሚደረግላቸው ምድቦች ዝርዝርን ከERC ድረገጽ ላይ ማየት ይችላሉ።
የፍትሀዊ የመኖሪያ ቤት ሕግ የመኖሪያ ቤት ግዢ ወይም ሽያጭን፣ ለመኖሪያ ቤት ብድር ወይም የቤት ብድር
ማመልከትን፣ የንብረት ግምገማ መቀበልን፣ እና የቤት ባለቤትነት መድን ዋስትና መጠየቅን ጨምሮ በአብዛኞቹ
የመኖሪያ ቤቶች ግብይቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

የመኖሪያ ቤት አድልዎ ምን ሊመስል ይችላል?
በሽያጭ ወይም ብድር ግብይቶች ወቅት ሊያጋጥሙ የሚችሉ የመኖሪያ ቤት አድልዎ ምልክቶች የሚከተሉትን ሊያጠቃልሉ
ይችላሉ፡ባሉዎ በጀት ልክ በሌሎች የመኖሪያ መንደሮች የመኖር ፍላጎትዎን በግልጽ ባሳወቁበት ሁኔታ አገናኙ የተወሰኑ
መኖሪያ መንደሮችን ብቻ የሚያሳይዎ ከሆነ።
ባንክ ወይም የቤት ብድር ደላላ የገንዘብ ብቁነት ደረጃዎን ሳያውቁ ለተወሰነ የብድር አይነት ከገፋፉዎት—ለምሳሌ፡
የFHA ብድር።
ባንክ ወይም የቤት ብድር ደላላ የብድር ማመልከቻዎን ካልተቀበሉ ወይም የእናትነት እረፍት በመውሰድዎ ወይም
ለመውሰድ እየተዘጋጁ በመሆኑ ምክንያት ከጠየቁት ያነሰ የመክፈያ ጊዜ ከሰጡዎ።
አገናኝ፣ ባንክ ወይም የቤት ብድር ደላላ መጥፎ የደንበኛ አገልግሎት ሲያቀርብልዎ - ለምሳሌ፡ ጥያቄዎችዎን ሲዘነጉ
ወይም ለተመሳሳይ መረጃ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ሲልኩልዎ፤ ወይም
የሪል ስቴት ወኪል፣ አበዳሪ ወይም የመድን ዋስትና ኩባንያ መኖር በሚፈልጉበት መኖሪያ መንደር የሚገኝ መኖሪያ
ቤት እንደማይሸጥልዎ፣ ብድር ወይም የመድን ዋስትና እንደማይሰጥዎ ሲነግሩዎ።

የመኖሪያ ቤት አድልዎ ተፈጽሞብኛል ብዬ ካመንኩ ማንን ማነጋገር ይኖርብኛል?
ሕገወጥ የመኖሪያ ቤት አድልዎ ከተፈጸመብዎት ለደረሰብዎ ጉዳት የገንዘብ ካሳ ሊያገኙ ወይም የፖሊሲ ለውጥ እንዲደረግ
ሊጠይቁ ይችላሉ። የመኖሪያ ቤት አድልዎን ለዕኩል መብቶች ማዕከል በስልክ ቁጥር 202-234-3062 በመደወል
ወይም በ info@equalrightscenter.org በኢሜይል ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ። በተጨማሪም አቤቱታዎን በቀጥታ
ለHUD በድረገጹ ሊያስመዘግቡ ይችላሉ።
ERC እንዴት ሊረዳዎ ይችላል?
የሲቪል መብቶች ምርመራ
የሰለጠኑ የሲቪል መብቶች መርማሪዎች አድልዎ እየተፈጸመ ስለመሆኑና እንዴት እንደሚፈጸም ለማወቅ
ተከራዮች ወይም ገዥዎች መስለው ሊቀርቡ ይችላሉ።
ጥብቅና
በመኖሪያ ቤት አቅራቢ ሊፈጸም የሚችለል አድልወዎን ለማስቀረት እርስዎን ወክሎ ጥብቅና በመቆም።

የፍትሀዊ መኖሪያ ቤት አቤቱታ
የመኖሪያ ቤት አድልዎ አቤቱታ ለHUD ወይም የግዛት/የአካባቢ ድርጅቶች በማስመዝገብ ላይ በመርዳት።

አሳማኝ አገልግሎቶችና ማስተካከያዎች
አካል ጉዳተኛ ግለሰቦችን አሳማኝ አገልግሎቶች ወይም ማስተtካከያዎች እንዲጠይቁ በማገዝ።

www.equalrightscenter.org

ለዚህ ህትመት መነሻ የሰጠው ስራ በዩኤስ የመኖሪያ ቤትና የከተማ ልማት መምሪያ የገንዘብ ድጋፍ ተደርጎለታል። የስራው ፍሬ ነገሮችና ግኝቶች ለህዝብ ቀርበዋል። ፀሀፊውና
አታሚው በዚህ ህትመት ስር ለተካተቱ አገላለጾችና ትርጓሜዎች ትክለኛነት ሙሉ ኃላፊነት ይወስዳሉ። እነዚህ ትርጓሜዎች የግድ የፌደራል መንግስቱን አቋሞች ማንፀባረቅ
አይጠበቅባቸውም። በዚህ ህትመት ውስጥ የተካተተው መረጃ የህግ ምክር ባለመሆኑ የህግ ምክር ተደርጎ መወሰድ የለበትም። እባክዎ ጠበቃ ያነጋግሩ።

