PRAWO MIESZKANIOWE chroni
imigrantów, uchodźców, a ludzie wszystkich
zakonników wyznań
Stanowych i federalnych mieszkaniowe prawo zabrania dyskryminacji ze względu na
pochodzenie narodowe, religie, i pochodzenie. Proszę zapoznać się z listą wszystkich osób
chronionych przed dyskryminacją: rasę, kolor skóry, pochodzenie, płeć, religii, dzieci albo stanu
rodzinnego, niepełnosprawność (psychicznego albo fizycznego), pochodzenie, stan cywilny,
wiek (z wyjątkiem nieletnich), orientację seksualną, tożsamość płciową lub ekspresję, i źródłem
prawa dochodu.*
Prawa mieszkaniowe chronią imigrantów, uchodźców, i ludzi z wszystkich wyznań
religijnych.
Zadzwoń do Connecticut Fair Housing Center na 866-247-4401 jeśli uważasz że byłeś ofiarą
dyskryminacji mieszkaniowym bo jesteś imigrantem, uchodźcą, z powodu, albo z swojej wiary.
Prawo mieszkaniowe chroni bez względu na statusu imigracyjnego.
Jest nielegalne jak właściciel traktuje ciebie inaczej względu na twoj status imigracyjny,
narodowości, albo religii. Osoby które wynajmują mieszkania nie mogą:


odmówić wypożyczenia ponieważ jesteś imigrantem, albo uchodźcą, albo z powodu
swojej wiary;



odmówić wypożyczenia bo nie jesteś ze Stanów Zjednoczonych;



naliczać wyższy czynsz albo wyższy depozyt bo jesteś imigrantem albo z powodu swojej
wiary;



wymagać współpracy osoby podpisującej bo jesteś imigrantem, uchodźcy, albo z powodu
swojej religii;



powiedzieć ci że nie możesz gotować niektóre jedzenie względu na zapach;



odmówić wypożyczenia do ciebie, albo twojej rodziny, bo nie mówisz po angielsku;



powiedzieć ci że musisz mówić po angielsku kiedy poza swoim mieszkaniu;



zmusić cię do wyboru mieszkania w pobliżu innych ludzi którzy są z tego samego kraju,
którzy mówią tym samym językiem, albo którzy co są z tego samego wyznania;



egzekwować przepisy przeciwko cziebie albo twojej rodziny bo jesteś imigrantem,
uchodźcą, albo z powodu swojej religii ale nie egzekwować tych zasad w stosunku do
każdego innego.

Jest nielegalne żeby właściciel prosił o identyfikacje religii.
Jest nielegalne żeby właściciel zadał pytania dotyczące statusu imigracyjnego z względu
wyglądu, jak mówisz, albo jak się ubierasz.
Niektórzy właściciele mogą się zapytać czy jesteś w Ameryce legalnie, poprosic zobaczyć twoją
zieloną kartę (albo wizę), albo poprosić o numer ubezpieczenia społecznego. Jeśli uważasz że
pytania są o status imigracyjny, zadzwoń do Connecticut Fair Housing Center (866-247-4401).
Stanowe i federalne prawa mieszkaniowe w dalszym ciągu chronią jak żyjesz w swoim
mieszkaniu. Właściciel nie moze:


poprosić żebyś usunął z głowy szalik, hidżab, burka, kefija, jarmułka, albo inny symbol
religijny;



eksmisji z powodu swojej religii, statusu imigracyjnego, albo statusu uchodźcy;



grozić ani nękać cię z powodu swojej religii, statusu imigracyjnego, albo statusu
uchodźcy.

Prześladowania albo zagrożenia obejmują:







Zgłosić cię do polici bo jestesz imigrantem albo względu na status imigracyjny;
Mówic że zostaniesz deportowany;
Mówic że masz wrócić do własnego kraju;
Malować graffiti albo pisać w domu żebyś się wyprowadził;
Mówic rasowych, etnicznych, albo religijnych oszczerstwa do ciebie i twojej rodziny;
Blokowacz dostęp do swojego domu, swojego dobytku, albo udogodnienia (jak basen czy
pralka)

Masz chronione jak kupujesz dom albo jak uzyskasz kredytu hipotecznego. Zadzwoń do
Connecticut Fair Housing Center jeśli uważasz że są zabezpieczone przed zakupem domu albo
uzyskanie kredytu ze względu na swój status imigracyjny, status uchodźcy, albo swojej religii.
* Istnieją pewne wyjątki od terenów ustaw mieszkaniowych. Proszę zadzwonić do Connecticut
Fair Housing Center (866-247-4401) jeśli właściciel może być zwolniony z prawem.
Aby uzyskać więcej pomocy z imigracją i uchodźcami IŚĆ DO:

