اإلسكان العادل والوباء الحالي لفيروس كوفيد91-
يتلقى مركز اإلسككككال ادلافي كونيتيكت مكادمات مل أشكككخاص ومقفم ادخفمات االجتماعية بشككك ل ما إذا
كانت قوانيل اإلسككككال ادلافي تسكككر على األشكككخاص ادذيل قف يوكككابول بفيروس كو يف) 91-يُسكككمى أيضكككا
بفيروس كورونا) أو بخالف ذدك األشخاص ادموابيل به.
نلم ،يمكل أل تحم قوانيل اإلسكككككال ادلافي األشككككخاص ادموككككابيل بفيروس كو يف 91-واألشككككخاص ادذيل
يُلتبرول أنهم موابول به.
اإلسكان العادل والتمييز القومي
وفيروس كوفيد 91-
تحظر ادقوانيل ادفيفرادية وقوانيل ادوالية دإلسكال ادلافي ادتمييز على أساس األوي ادقوم  .وهذا يلنى أنه:
• يُلتبر مل غير ادقانون أل يتم حرمانك مل ادسكككككل أو ادم وك ألنك مل أحف ادبلفال األك ر اإلوككككابة
بفيروس كو يف 91-أو يُنظر إديك على أنك مل هذا ادبلف.
• يُلتبر مل غير ادقكانون أل ُتفرض عليكك قواعكف مختلفكة عل أ شكككككككخص نخر ألنكك مل أحف ادبلفال
األك ر اإلوابة بفيروس كو يف 91-أو يُنظر إديك على أنك مل هذا ادبلف.
• يُلتبر مل غير ادقانون أل يرسككككككي دك مادك ادلقار إشككككككلار باإلخالء أو يحاوي طرفك ألنك مل أحف
ادبلفال األك ر اإلوابة بفيروس كو يف 91-أو يُنظر إديك على أنك مل هذا ادبلف.
اتصل بمركز اإلسكان في كونيتيكت
هاتف860-247-4400:
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قور بوبيلوسكو • هارتفورف  ،كونيتيكت • 06106
( 860-247-4400هارتفورف) • ( 888-247-4401ادرقم ادمجان )
) اكس( 860-247-4236
www.ctfairhousing.org

اإلسكان العادل والعجز وفيروس كوفيد91-
تحظر ادقوانيل ادفيفرادية وقوانيل ادوالية دإلسكككككككال ادلافي ادتمييز على أسككككككاس اإلعاقة .إذا كنت موككككككا
بفيروس كو يف ،91-تلتبر ملاق بموج ادقوانيل ادفيفرادية وقوانيل ادوالية دإلسككككال ادلافي ويجوز حمايتك
مل ادتمييز.
• إذا دم تكل موكككككا بفيروس كو يف 91-دكل مادك ادلقار أو مزوف اإلسككككككال يحرمك مل ادسككككككل أو
ادم وك ألنهم يلتقفول أنك موا بادفيروس ،هذا يلتبر غير قانون ويج عليك االتواي بادمركز.
• إذا دم تكل موككككككا بفيروس كو يف 91-ودكل مادك ادلقار أو مزوف اإلسكككككككال يفرض عليك ادحجر
ادوح أو يفرض عليك قواعف مختلفة ألنهم يلتقفول أنك موا بادفيروس ،هذا يلتبر غير قانون
ويج عليك االتواي بادمركز.
إذا تم تشكككخيوكككك بفيروس كو يف  91-وتم حرمانك مل ادسككككل أو ادم وك أو تم رض قواعف مختلفة عليك،
يج االتواي بادمركز حتى نتمكل مل مناقشة وشرح كيفية تطبيق قوانيل اإلسكال ادلافدة على حادتك.
اتصل بمركز اإلسكان في كونيتيكت
هاتف860-247-4400:
رقم االتصال المجاني860-247-4401 :
البريد اإللكترونيinfo@ctfairhousing.org:

قور بوبيلوسكو • هارتفورف  ،كونيتيكت • 06106
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