MIFANO YA HALI YA UBAGUZI
WA JAMII









Kukataa kuipangisha familia kwa sababu
ina watoto.
Kuielekeza familia ili ikaishi sehemu
nyingine, kama vile kukataa kuipangisha
fleti yenye ubaraza wa ghorofa kwa familia
yoyote yenye watoto wadogo.
Kuwazuia watoto kutumia vifaa au
huduma, kama vile kuwakataza watoto
kwenye bwawa la jumuiya. Lakini mwenye
nyumba anaweza kuwa na makatazo kwa
ajili ya usalama.
Kutekeleza kanuni ambazo zinawalenga
watoto tu, kama vile amri ya kutotembea
usiku kwa watoto chini ya miaka 18 au
kanuni dhidi ya “kelele za watoto.”
Kuweka makatazo yasiyo na maana ya
idadi ya watu ambao wanaweza kuishi
kwenye nyumba iliyopangishwa. (Ikiwa
umenyimwa makazi kwa sababu ya idadi
ya watu katika familia yako, wasiliana na
Idaho Legal Aid ili kupata taarifa zaidi
kuhusu idadi ya watu wanaoruhusiwa.)

JE, UNATAKA USHAURI AU TAARIFA KUHUSU
SHERIA YA MAKAZI SAWA?
Zungumza na mwanasheria bila malipo kwa kuwapigia Idaho Legal
Aid's Housing Advice Line kwa simu 208-746-7541 (kwa TRS, piga
7-1-1) Jumatatu-Ijumaa saa 04 asubuhi hadi saa 09:30 Alasiri MST.
Kwa majaribio, lipigie simu Baraza Makazi Sawa la Intermountain:
208-383-0695 au 1-800-717-0695.

JE, UNAHITAJI KUWASILISHA MALALAMIKO YA
SHERIA YA MAKAZI SAWA?
Wasiliana na HUD kwa 1-800-669-9777 au 1-800-927-9275
(TTY) au tembelea hud.gov/fairhousing

Kwa taarifa zaidi kuhusu haki
zako za Sheria ya Makazi Sawa:
hud.gov/fairhousing
idaholegalaid.org
ihfcidaho.org
208-746-7541
Kazi ambayo imetoa msingi wa chapisho hili ilisaidiwa kwa fedha
chini ya ruzuku ya Idara ya Makazi na Maendeleo ya Miji ya
Marekani. Kiini na matokeo ya utafiti huu yanawekwa kwa ajili ya
matumizi ya umma. Mwandishi na mchapishaji wana dhamana ya
usahihi wa maelezo na tafsiri iliyopo katika chapisho hili. Tafsiri hiyo
si lazima iakisi mitazamo ya Serikali.

Makazi Sawa:
Hali ya Kijamii
Idaho Legal Aid Services, Inc.

SHERIA YA MAKAZI SAWA
Sheria ya Makazi Sawa inakataza ubaguzi
katika uuzaji na upangishaji wa makazi
kwa misingi ya: Jamii, Rangi Jinsia, Dini,
Asili ya Taifa, Ulemavu, au Hali ya
Kijamii ya mtu. Sheria ya Makazi Sawa
ilipitishwa kama sehemu ya Sheria ya Haki
za Raia ya 1968.
Sheria ya Makazi Sawa inaweza kutumika
kwa watangazaji, wenye nyumba,
wasimamizi wa nyumba, wamiliki wa
nyumba, HOA, mawakala wa viwanja,
mabenki/viongozi, na wengine.
Sheria ya Makazi Sawa inakataza ubaguzi
kulingana na tabaka linalolindwa, kama
vile: kukataa kumpangisha mtu kwa
sababu ya jamii yake, kumwambia mtu
fulani sehemu haipatikani kwa sababu ya
dini yake, kumfukuza mpangaji kwa
sababu ni mlemavu na ameomba makazi
maalumu, au amekuwa na mchakato
tofauti wa upangishaji kwa familia yenye
watoto.

Kwa taarifa zaidi, tembelea hud.gov

HALI YA KIJAMII
Sheria ya Makazi Sawa inazilinda
familia dhidi ya ubaguzi wa makazi.
Familia inatafsiriwa kujumuisha
mtu yeyote mwenye miaka chini ya
18 anayeishi na mzazi (au mtu
mwenye mamlaka ya malezi),
mwanamke mwenye mimba, na
watu walio kwenye mchakato wa
kuasiliwa. Makazi kwa Watu
Wazee (HOPA) ambao wanakidhi
matakwa ya kisheria na kanuni za
uthibitisho za HUD hayahusiki.

Familia zenye watoto haziwezi
kubaguliwa (m.f., kuziweka
familia zote zenye watoto katika
sehemu moja ya nyumba). Pia
haziwezi kupelekwa kwenye
sehemu fulani. Familia zenye
watoto haziwezi kuhitajika kulipa
fedha maalum kwa ajili ya
usalama. Ikiwa mwenye nyumba
ana kanuni ambazo zinatumika tu
kwa watoto, lazima zihusiane na
masuala halali ya usalama

& lazima liwe chaguo la mwisho la
katazo ili kufanikisha lengo la
usalama. Makatazo yasiyo na
maana ya idadi ya watu katika
nyumba yanaweza kutengeza
ubaguzi wa kifamilia. HUD's
Keating Memo inaeleza kwamba
watu wawili kwa kitanda kimoja
inachukuliwa kama inafaa lakini
ukubwa/muundo wa nyumba &
umri wa watoto lazima pia
vizingatiwe.

