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وہ باتیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہئیں

رہائش میں تفریق و تعصب کی بنیاد پر
ہراسانی
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ےہ اتید رارق عونمم وک بصعت ےسیا ںیم شئاہر ) (LADنوناق فالخ ےک قیرفت اک یسرج وین جو اصل یا سمجھی گئی
نسل ،مذہب ،آبائی ملک ،صنف ،جنسی رجحان ،صنفی شناخت یا اظہار ،معذوری اور آمدن کے جائز ذریعے کے عالوہ دیگر
محفوظ خصوصیات پر مبنی ہو۔ یہ ممانعت ریئلٹرز ،رہائش فراہم کنندگان اور دیگر پر الگو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس
کا مطلب یہ ہے کہ لیز پر دینے واال ایجنٹ کسی شخص کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے کرایے پر اپارٹمنٹ دینے
سے انکار نہیں کر سکتا ،اور کوئی ریئلٹر کسی سیاہ فام فیملی کو کسی مخصوص عالقے کی فہرست دکھانے سے انکار
نہیں کر سکتا۔
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ےنید ناکم رپ ےیارک رپ داینب یک "ےعیرذ زئاج ےک ندمآ" یک سا وک راد ہیارک ہنکمم ےسیا یسک ناگدننک مہارف شئاہر
ےتکس رک ںیہن راکنا ےس— جس میں وفاقی ،ریاستی یا مقامی کرائے میں امداد کے پروگراموں سے فراہم کردہ واؤچرز
اور سبسڈیز کے عالوہ جائز آمدن کے دیگر ذرائع بشمول بےروزگاری کے وظائف ،بچوں کی سپورٹ ،نان نفقہ اور اضافی
سکیورٹی آمدن شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک مکان کسی کو اس بنیاد پر کرایے پر مکان دینے سے انکار نہیں
کر سکتا کہ وہ سیکشن  8واؤچر( SRAP ،ریاستی کرایے میں امداد کا پروگرام) یا ( TRAکرائے میں عارضی تعاون) کے
ذریعے ادائیگی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے تعصب یا حد کی تشہیر بھی غیر قانونی ہے ("مثالً سیکشن  8قابل قبول نہیں")۔
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۔ےہ اترک تعنامم یک یناسارہ ینبم رپ بصعت ںیم شئاہر  LADاگر کسی کرایہ دار کو تعصب پر مبنی ہراسانی کا سامنا ہے
جس سے پرتشدد ماحول پیدا ہوتا ہے اور رہائش فراہم کنندہ کو معلوم ہو یا معلوم ہونا چاہیے ہو تو ضروری ہے کہ وہ اسے
روکنے کے لئے ضروری اقدامات لے۔ اس میں دیگر کرایہ داروں اور رہائش فراہم کنندہ کے ایجنٹس یا مالزمین کی جانب
سے ہراسانی شامل ہے۔ "ادلے کا بدلہ" والی جنسی ہراسانی بھی ممنوعہ ہے  --مثال کے طور پر جب کسی عمارت کا منیجر
مرمت کروانے کی شرط کے طور پر جنسی عمل یا جنسی فائدے طلب کرے۔
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۔ںیرک ماظتنا بسانم اک ںوراد ہیارک روذعم ناگدننک مہارف شئاہر ہک ےہ یرورض مثال کے طور پر اگر کوئی معذور کرایہ
دار ظاہر کرے کہ اس کے گھر استعمال کرنے اور اس کا لطف لینے کے مساوی موقع کے لئے جذباتی معاونت فراہم کرنے
کا واال جانور رکھنا اہم ہے تو ضروری ہے کہ رہائش فراہم کنندہ جذباتی معاونت فراہم کرنے واال جانور رکھنے کی اجازت
دے ،خواہ وہ "پالتو جانوروں" کی اجازت نہ دیتا ہو ،ماسوائے یہ کہ وہ ظاہر کر سکے کہ ایسا کرنے سے بالوجہ بوجھ پڑے
گا۔
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ےتکس ےل ںیہن ہلدب ےس صخش ےسیا یسک ناگدننک مہارف شئاہر جو  LADکے تحت اپنے حقوق کا استعمال کرے یا
استعمال کرنے کی کوشش کرے۔
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