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Nhhững thí dụ vvề Tiện Nghi Hợp Lý:
• Được ccó súc vật trợ
ợ giúp, mặc ddù ở đó có
điều lệ không có súcc vật.
• Không phải đặt tiềnn cọc hoặc lệ phí về súc
vật trợ giúp.
ời săn sóc sốnng chung
• Được pphép có ngườ
mặc dùù người đó khhông phải là nngười thuê
nhà.
ơn vị của
• Cung cấp một chỗ đđậu xe gần đơ
quý vị.
Nhhững thí dụ vvề Sửa Chữa Hợp Lý:
• Thay nắắm cửa bằngg chốt bẩy (leevers).
• Mở rộnng lối cửa để sử dụng xe llăn.
• Làm thhêm lối đi choo xe lăn tại cử
ửa trước.
• Thiết trrí tay vịn tronng nhà tắm.

Đâây là điều vi phạm pháp luật
l dành cho những
chủủ nhà kỳ thị quý vị vì qu
uý vị khuyết tật hoặc
có bạn bè hoặcc gia đình kh
huyết tật.

Qu
uý vị có thể lààm gì?
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•

Chủ nhà không đượ
ợc phép hỏi, nếu
n đương
đơn hoặặc người thuê nhà khuyếtt tật hoặc
có bệnh
h, hoặc hỏi tin tức về tình
h trạng
bệnh nặặng như thế nào,
n hoặc xem
m hồ sơ y
tế.

•

Sau khii dọn đến, ng
gười khuyết tật
t có
quyền yêu
y cầu chủ nhà
n thay đổi hợp lý về
điều lệ, phương thứ
ức hoặc dịch vụ
v để được
dễ dàng
g sử dụng căn
n nhà.

•

Chủ nhà phải cho ph
hép người kh
huyết tật
thực hiệện những thaay đổi hợp lý
ý với đơn
vị họ số
ống và tự bỏ tiền ra chi ph
hí. Nếu
chủ nhàà nhận tài trợ
ợ của liên ban
ng, chủ
nhà có thể
t phải than
nh toán về nh
hững thay
đổi.

•

Gia cư gồm nhiều gia
g đình đượcc xây cất
m 1991, phải đáp ứng đượ
ợc những
sau năm
quy địn
nh của chính phủ thực hiệện lối ra
vào dễ dàng
d
cho ngư
ười khuyết tậật.
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Đ
b kỳ thị, hoặc quý vị muốn
Nếuu quý vị nghĩ rằng quý vị đã bị
biếtt thêm tin tức về
v quyền hạn của
c quý vị, quý
ý vị có thể
gọi điện thoại số 1-800-424-324
1
47, máy phụ số 2, hoặc truy
ủa chúng tôi tại www.fhco.orrg.
cậpp trang mạng củ
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Lưu trữ tất ccả hồ sơ giấyy tờ – ghi chú,, thông báo,
biên lai, điệện thoại nhắn tin, khế ước, thư từ, vv.
Chụp hình vvấn đề, nếu quuý vị có thể.
Lấy tên và ssố những ngư
ười can dự.
Lấy số – nggày của sự kiệện, địa chỉ nơii xảy ra, chi
phí.
Nói chuyệnn với hàng xóm
m– người kháác từng biết
vấn đề này?? Ai đã nhìn thhấy sự kiện xxảy ra?

H
Hội đồng Côngg Bằng về Giia Cư Oregon
n (FHCO) là
mộột tổ chức bất
ất vụ lợi về quyyền dân sự, kkhông thuộc
chíính phủ phụcc vụ Oregon.
Công việc cung cấấp căn bản cho ấn bảản này được hỗ trợ
do ngân khoản theeo trợ cấp của Bộ Phát Triển Gia Cư và
Vùng Độ Thị Mỹ Quốc. Thực chất và những phát hiện
ợc cống hiến cho cônng chúng. Tác giả
của công việc đượ
và nhà xuất bản đơn phương chịu tráchh nhiệm về sự rõ
ràng của báo cáo vvà giải thích nội dung trong ấn bản này.
Sự giải thích khônng cần thiết phản ánhh quan điểm của
Chính Phủ Liên B
Bang.

H
Hiện có sẵn dịch
h vụ cung cấp ttrên những hình
h thức thay
thế khác và ph
hiên dịch.

