Call us if you have been discriminated against 1‐800‐424‐3247 ext. 2
www. co.org or email informa on@ co.org

What does housing discrimina on look like?
A landlord refuses to rent to
you because your first lan‐
guage is not English.

You are told housing is not available,
but you know it really is.

Your landlord refuses or
takes longer to make re‐
pairs on your apartment,
but does it for others who
are not immigrants.

Your landlord charges
a fee for each person
living in your house.
Your neighbors harass you because
of where you are from, and your
landlord does nothing to stop it

You are asked where you were born
when you apply for an apartment
You are treated diﬀerently
because you have a
You are evicted because you have called
disability
the police because of domes c violence
and neighbors have complained.

Your landlord asks you
to trade sex for rent.

You are told that there are no apartments availa‐
ble for families or that children are not allowed.
You are given diﬀerent rules than other people.

Has this happened to you?
If you think you have faced discrimina on, or if you would like
more informa on about your rights, you may call our hotline
at 1‐800‐424‐3247 ext. 2, or visit our website at
www. co.org.
All of our services are free and confiden al. We are not a
government agency.
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interpretations contained in this publication. Such interpretations do not necessarily reflect the views of the federal government.

Якщо ви зазнали дискримінації, зателефонуйте нам за номером 1‐800‐424‐3247 дод. 2
www. co.org або ел. пошта informa on@ co.org

Як виглядає дискримінація в питаннях житла?
Вам кажуть, що варіантів із житлом
немає, але ви знаєте, що насправді
це не так.

Орендодавець відмовляєть‐
ся здавати вам житло, тому
що ваша рідна мова не анг‐
лійська.

Ваш орендодавець відмовля‐
ється або відтягує ремонт у
вашій квартирі, але для ін‐
ших людей, які не є іммігран‐
тами, робить це оперативно.

Орендодавець стя‐
гує плату за кожну
людину, яка живе у
вашій квартирі.
Ваші сусіди докучають вам через
те, звідки ви родом, а ваш орендо‐
давець нічого не робить, щоб це
зупинити.

Вас запитують, де ви народилися,
коли ви подаєте заяву на квартиру.
До вас ставляться інак‐
ше, тому що у вас
інвалідність.
Вас виселяють, тому що ви подзвони‐
ли в поліцію через домашнє насильст‐
во і сусіди поскаржилися.

Ваш орендодавець
просить про секс‐
послуги в обмін плати
за оренду.

Вам сказали, що для сімей квартир немає або
що з дітьми не допускають.
Для вас діють інші правила, ніж
для інших людей.

Ви з таким стикалися?
Якщо ви думаєте, що ви зазнали дискримінації або якщо ви
хочете дізнатися докладніше про свої права, ви можете
зателефонувати на нашу гарячу лінію за номером
1‐800‐424‐3247 дод. 2 або зайти на наш сайт www. co.org.
Ми надаємо всі наші послуги безкоштовно й конфіденційно.
Ми не є урядовою установою.
Робота, яка послужила основою для цієї публікації, була проведена за підтримки та фінансування гранту Міністерства житлового будівництва і міського розвитку США (HUD). Зміст і висновки цієї роботи призначені для громадськості. Автор і видавець несуть повну відповідальність за достовірність
заяв і тлумачення, які містяться в цій публікації. Таке тлумачення необов'язково відображає точку зору федерального уряду.

