
 
پارێزگاری لە کۆچبەران و  رانەوەی نیشتەجێ بوونی دادپەرکانیاسا

 پەنابەران و هاواڵتیانی سەر بە سەرجەم ئایین و بیروباوەڕەکان دەکات

 

 

 

ەتەکان ڕێگە نادات بە جیاکاری کردن لەسەر بنەمای نەتەوە و ئایین و داب و نەریت. یالیویاساکانی نیشتەجێبوونی فیدڕاڵی و

ەتەوە، نڕەنگی پێست، ، نەژاد: لەسەر بنەمای ئەمەی خوارەوە لیستی ئەو هاواڵتیانەیە کە پارێزراون لە هەر جۆرە جیاکاریێک

ڕووی دەروونی و جەستەیی، داب و نەریت، باری ڕەگەز، ئایین، مندااڵن یاخود پێگەی خێزان، خاوەن پێداویستی تایبەت لە

. هەروەها سەرچاوەی یاسایی ی تریاخود ناسنامەی ڕەگەزی و هەر دەربڕێنێک جۆرخێزانی، تەمەن )جگە لە نەوجەوانان(، 

 ( *٨نموونە ڕەتکردنەوەی بڕگەی  ۆداهات ) ب

 

یاساکانی نیشتەجێ بوونی دادپەروەرانە پارێزگاری لە کۆچبەران و پەنابەران و هاواڵتیانی سەر بە سەرجەم ئایین و 

 .بیروباوەڕەکان دەکات

 

( ئەگەر هەست بەوە دەکەی 866-247-4401پەیوەندی بە سەنتەری نیشتەجێبوونی دادوەرانەی کۆنێکتکت بکە بە ژمارە )

قوربانیانی جیاکاری نیشتەجێبوون چوونکە تۆ کۆچبەری یاخود پەنابەر یاخود بەهۆی ئەوەی خەڵکی کوێیت یاخود  ەلیەکێکی 

 بیروباوەڕی ئایینیت.

 

 لەبەرچاوگرتنی باری یاسایی کۆچبەریت.دەکات بەبێ نیشتەجێبوونی یەکسان پارێزگاریت لێیاساکانی 

 

نەمای بئەمە نایاساییە ئەگەر خاوەن موڵک بەشێوەیەکی جیاواز مامەڵەت لەگەڵ بکات بەهۆی باری یاسایی کۆچبەریت یاخود 

 نەتەوەیی و ئایینیت. ئەمە مانای ئەوەیە ئەو هاواڵتیانەی بەشدارن لە بەکرێدانی خانوو یاخود شوقەکانیان:

 

 پەنابەر یاخود لەبەر بیروباوەڕی ئاینیت؛ ن بە تۆ چوونکە تۆ کۆچبەریت یانڕەتیدەکەنەوە بەکرێ بیدە 

 ڕەتیدەکەنەوە بەکرێ بیدەن بە تۆ چونکە تۆ خەڵکی وویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا نیت؛ 

 هاتووی یاخود باری  تەئمیناتی زیاتر بەهۆی ئەوەی لەو شوێنەی لێیەوە رێی زیاترت لێوەردەگرێت یاخودک

 کۆچبەری و بیروباوەڕی ئایینیت؛

 چوونکە تۆ کۆچىەر یان پەنابەریت یاخود بە هۆی  ی گرێبەستاوات لێدەکات هاوبەشێک بدۆزیتەوە بۆ واژووکردند

 ئایینەکەت؛

 اوات لێدەکات ئەو جۆرە خواردنانە ئامادە نەکەیت کە تۆ ئارەزووی دەکەیت بەهۆی بۆنەکەیەوە؛د 

  ڕەتیدەکاتەوە بە کرێ بیدات بە تۆ چوونکە تۆ یاخود بەشێک لە ئەندامانی خێزانەکەت بە زمانی ئینگلیزی قسە

 ناکەن؛

 بکەیت لەوکاتانەی لە دەرەوەی خانووەکەت یاخود شوقەکەتی؛ێت دەڵێت پێویستە بە زمانی ئینگلیزی قسە پ 

 ە هەمان زمانی هاواڵتیانی وواڵتەکەت، یاخود ب شارت دەخاتە سەر بۆ ئەوەی ئەو شوێنە هەڵبژێریت کە نزیکە لەف

 ن؛ی تۆسەر بە هەمان ئاین تۆ قسە دەکەن یان

 ڕێنماییەکان بەزۆر بەکار بهێنێت بەرامبەر بە تۆ چوونکە تۆ کۆچبەر یان پەنابەریت یاخود بەهۆی ئاینەکەت اسا و ی

 بەاڵم ئەم یاسایانە بەرامبەر کەسی تر بەکار نەهێنێت؛

 

 لێبکات ئاینەکەتی پێ بڵێی. ئەمە نایاساییە خاوەن موڵک پرسیاری ئەوەت



 

نایاساییە بۆ خاوەن موڵک پرسیارت لێبکات دەربارەی باری یاسایی کۆچبەریت بەهۆی شێوە و ڕوخسارت یاخود بەهۆی 

 شێوازی جلوبەرگ و قسەکردنت.

 

هەندێک لە خاوەن موڵکەکان و نوێنەرەکانی عەقارات و هتد. لە وانەیە پرسیاری ئەوەت لێبکەن کە بەشێوەیەکی یاسایی لەم 

ود داوای ژمارەی سۆشیاڵ سیکیوریتی دەکەن. ئەگەر تۆ هەست وواڵتەی یان داوای بینینی گرین کارت و ڤیزات لێدەکەن یاخ

وویت تکایە هاتبەهۆی ئەوەی لەو شوێنەوەی لێیەوە باری یاسایی کۆچبەریت ئاڕاستە کراوە تایبەت بە دەکەیت ئەم پرسیارانەی 

 .(Connecticut Fair Housing Centerپەیوەندی بکە بە سەنتەری نیشتەجێبوونی یەکسانی کۆنێکتیکت )

 

 

ە لیالیەتەکان تایبەت بە نیشتەجێبوونی یەکسان و دادپەروەرانە بەردەوامە بۆ پاراستنی تۆ کاتێک ویاساکانی فیدڕاڵی و و

 :ت یاخود هەر الیەنێکی تر ناتواننخانووەکەی خۆت یاخود شوقەکەت دەژیت. خاوەن موڵک و نووسینگەکانی عەقارا

 

  داوات لێبکات لەچکەکەی سەرت  یان حیجاب یان بورکە و کێفیە و کیپا و هەر جۆرە جل و بەرگێکی تر یاخود

 هێمایەکی ئایینی ال ببەی؛

 

 

 لە شوێنەکەت دەرت بکات بەهۆی ئایینت یان باری یاسایی کۆچبەری و پەنابەریت؛ 

 

 

 هەڕەشە و سەرزەنشتت بکات بەهۆی ئایینت یاخود باری یاسایی کۆچبەری و پەنابەریت؛ 

 

 

 سەرزەنشت کردن و هەڕەشە پێکدێت لە:

 

  یاسایی کۆچبەریت؛هەڕەشەی شکایەت کردن لەتۆ لە نووسینگەی پۆلیس یاخود بەرپرسانی کۆچبەری بەهۆی باری 

 پێت بڵیت تۆ دەردەکرێی لەم وواڵتە؛ 

 پێت بڵێت بگەڕێوە بۆ وواڵتەکەی خۆت؛ 

 و بەکارهێنانی ووشەی نەشیاو و هەڕەشە کردن لە تۆ یاخود  نووسین و وێنە کێشان لەسەر دیواری ماڵەکەت

 ر هاتوو شوێنەکەت چۆڵی نەکەی؛ەخانەوادەکەت ئەگ

 ؛یتۆ و خانەوادەکەت بە دروشمی نەژادی و ڕەگەزپەرستی و ئایین اوار بکات بەسەره 

 ی شوشتنی ڕێگەگرتن لە چوونە ژوورە بۆ ماڵەکەت و شت و مەک و پێداویستیەکانت وەکو حەوزی مەلەوانی و شوێن

 جل و بەرگ؛ 

 

 

یت. دەستهێنانی قەرزی خانوبەرە بدەبەهامان شێوە تۆ پارێزراویت لە کاتێکدا ئەگەر ویستت خانوێک بکڕیت یاخود هەوڵی بە

 Connecticut Fairبۆ ئەم مەبەستە، پەیوەندی بکە بە سەنتەری نیشتەجێ بوونی یەکسان و دادپەروەرانەی کۆنێکتیکت  )

Housing Center ئەگەر پێتوایە تۆ ڕێگریت لێکراوە لە کڕینی خانووێک یاخود بەدەستهێنانی قەرزی خانوبەرە بەهۆی )

 باری یاسایی کۆچبەری یان پەنابەریت یاخود ئاینەکەت.

 

  چەند جۆرێک لێبوردن و ڕێگەپێدان هەیە لە یاسای نیشتەجێبوونی یەکسان. تکایە پەیوەندی بکە بە سەنتەری

اکو ئەگەر ( هەتConnecticut Fair Housing Centerنیشتەجێ بوونی یەکسان و دادپەروەرانەی کۆنێکتیکت  )

 بەخشرا بێت. خاوەن موڵکەکەت لەم جۆرە یاسانە

 


