Chủng tôc
không phải
môt trong
những vấn
đề cần bàn
bạc khi vay
nợ mua nhà.
Hiểu rõ các quyền lợi của bản thân mình là bước đầu tiên để chống lại kỳ thị nhà ở. Hãy tự trang bị thêm những hiểu biết cho
bạn bằng các dữ kiện tại địa chỉ www.hud.gov/fairhousing. Gọi cho HUD nếu bạn phát hiện bất cứ một hình thức kỳ thị nhà ở
nào 1-800-669-9777.

KIẾN THỨC VỀ CÔNG BẰNG NHÀ Ở LÀ SỨC MẠNH.

Thông tin dịch vụ công cộng từ U.S. Department of Housing and Urban Development phối hợp với NALCAB - National Association for Latino Community Asset Builders. Luật liên bang về sự công bằng
nhà ở nghiêm cấm mọi hình thức phân biệt về chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng gia đình cũng như tình trạng khuyết tật.

Tôi và các
con của tôi
có quyền
được sống
bất cứ nơi
nào chúng
tôi muốn.
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Xây thêm bâc
thang để vào
nhà không
phải là lý do
để tăng tiền
thuê nhà
của tôi.
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