
 

 

 

 

 

 )Covid-19( کرونامسکن منصفانھ و بیماری فراگیر 

کارمندان  ھمچنین و شھرونداناز  زیادیمرکز مسکن منصفانھ کانتیکت در روزھای اخیر مراجعات و تلفن ھای 
خدمات عمومی دریافت کرده است. این سوأالت عموماٌ درمورد این ھستند کھ آیا قوانین مسکن منصفانھ، از افردای 

مبتال شده اند یا آنھائی کھ تصور میشود بھ این بیماری مبتال ھستند، حمایت  Covid-19یا  کروناکھ بھ بیماری 
 ند؟نمیک

شده یا آنھائی کھ  کرونانصفانھ میتواند از افرادی کھ مبتال بھ ویروس جواب این است کھ بلی. قوانین مسکن م
 ند.نھستند حمایت میک کرونامشکوک بھ ابتالء بھ بیماری 

 

 کرونامسکن منصفانھ، تبعیض علیھ شھروندان دیگر کشورھا و بیماری 
ند. نرا ممنوع میک شانبراساس محل تولد  علیھ افراد مسکن منصفانھ، تبعیضمربوط بھ قوانین ایالتی و فدرال 

 است: اینمفھوم این قوانین 

بشدت  کروناامتناع از اعطای مسکن یا پناھگاه بھ این دلیل کھ شما از کشوری می آئید کھ درآن بیماری   ●
 گسترش یافتھ یا حتی براساس این شک کھ شما از آن کشور می آئید، غیرقانونی است.

قواعد ویژه برای شما کھ شامل دیگران نباشد، بھ این دلیل کھ شما از کشوری می آئید کھ اجرای دستورات و  ●
در آن بطور وسیع گسترش یافتھ است، یا حتی براساس این شک کھ شما از آن کشور ھستید،  کرونابیماری 

 غیرقانونی است.

ھ اخراج یا درخواست تخلیھ مسکن، بھ اقدام بھ اخراج شما از مسکن توسط صاحبخانھ یا حتی ارسال نامھ تھدید ب ●
در آن بطور وسیعی فراگیر شده است یا حتی براساس این  کرونااین خاطر کھ شما از کشوری می آئید کھ بیماری 

 آن کشور ھستید، غیرقانونی است. شھروندشک کھ شما 

 

 مسکن منصفانھ کانکتیکت تماس بگیرید مرکز با
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 کرونامسکن منصفانھ، ناتوانی جسمی و بیماری 
ند. اگر شما بھ نوانی جسمی را غیرقانونی میدامسکن منصفانھ، تبعیض براساس نات مربوط بھقوانین ایالتی و فدرال 

مبتال ھستید، براساس قوانین ایالتی یا فدرال، ناتوان شناختھ میشوید و قوانین مسکن منصفانھ میتوانند  کروناویروس 
 از شما بر علیھ تبعیض حمایت کنند.

مبتال نیستید ولی صاحبخانھ یا مسئول ساختمان، از تأمین مسکن یا پناھگاه بھ شما  کرونااگر شما بھ بیماری  ●
مبتال ھستید، این یک عمل غیرقانونی است و  کروناامتناع میکند، براین اساس کھ فکر میکند کھ شما بھ ویروس 

 شما باید با این مرکز تماس بگیرید.

یا مسئول مسکن براین اساس کھ فکر میکند شما بھ آن  حبخانھمبتال نیستید ولی صا کرونااگر شما بھ بیماری  ●
قواعد و دستورات ویژه و متفاوت از دیگران قرار شما را در قرنطینھ قرار دھد یا شما را مشمول  مبتال ھستند و

 دھد، این عمل غیرقانونی است و شما باید با این مرکز تماس بگیرید.

قواعد و  مشمولید و شما را از مسکن یا پناھگاه محروم کرده اند یا شما را مبتال شده ا کرونااگرشما بھ بیماری  ●
توضیح دستوراتت ویژه ای کرده اند، باید با این مرکز تماس بگیرید تا ما بتوانیم مشکل را با شما بررسی کنیم و 

  میشود.شما در شرائطی کھ در آن قرار داید  شامل ، چگونھکھ قوانین مسکن منصفانھ بدھیم
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