
 
Fair Housing caàn baïn! 

 
Baïn coù thôøi gian ñeå laøm theâm 
khoâng? 
 
        …naêng khieáu giao tieáp toát 
khoâng? 
 
       …quan taâm, taän tuïïy ñeán caùc 
quyeàn coâng daân?  
 
 
 Baïn coù muoán kieám theâm thu nhaäp 
khoâng? 
 

Fair Housing caàn Tuyeån  
Nhaân Vieân Kieåm Nhaø 

 
Haõy goïi cho chuùng toâi ñeå bieát theâm 
chi tieát. 
 
 
Chuùng toâi seõ gôûi cho baïn moät maãu 
ñôn xin vieäc vaø moät baûn dieãn giaûi 
veà coâng vieäc naøy vaø seõ saép xeáp 
cho baïn caùc khoùa ñaøo taïo tröôùc khi 
vaøo vieäc laøm. 
 
 
 
Khi baïn hoaøn taát khoùa ñaøo taïo vaø 
trình caùc giaáy tôø lieân quan, baïn seõ 
ñöôïc nhaän vaøo thöû vieäc ñeå baét ñaàu 
vaøo coâng vieäc. 
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 Cơ Quan Cung Cấp Nhà Ở Bình Đẳng 
tin rằng tất cả mọi người xứng đáng 
sống trong sự an toàn và mua nhà 
theo lựa chọn của mình.      

 

 
Fair Housing Contact Service 

441 Wolf Ledges Parkway 
Suite 200 

Akron, Ohio 44311 
Điện thoại 330-376-6191 

Số miễn phí 1-877-376-6191 
Tá điền/ người thuê 330-376-0359 

Fax 330-376-8391 
www.fairhousingakron.org 
info@fairhousingakron.org 

www.facebook.com/fairhousingakron 

 
Cở Hội Cung Cấp Nhà Ở Bình Đẳng

Fair Housing Caàn Tuyeån 
Nhaân Vieân Kieåm Nhaø 

 
 

Become a Fair Housing Tester - Vietnamese 

 
 

 
 

Cơ quan Liên Lạc Cung Cấp Nhà Ở 
Bình Đẳng cố gắng ngăn ngừa và loài 
trừ sự phân biệt  và đề xướng cơ hội 

cung cấp nhà ở bình đẳng. 
 
 

 
FAIR HOUSING CONTACT SERVICE 
441 Wolf Ledges Parkway, Suite 200 

Akron, Ohio 44311 
 

Tờ bướm này được chuẩn bị đầy với sự giúp đỡ từ thành 
phố của Akron và Kent, Quận Summit, và Bộ HUD. 

 

http://www.facebook.com/fairhousingakron


Để bảo đảm và bảo vệ cho quyền lợi của 
bạn, chúng tôi cung cấp các dịch vụ MIỄN 
PHÍ như sau: 
 

• Tá điền/người thuê trao đổi ý kiến 
• Giúp đỡ về vấn đề phân biệt cung cấp nhà 
ở 

• Bao hàm toàn diện về việc cung cấp nhà  
o Tài chính nhà      
o Xét lại văn kiện khoản cho vay 
o Người mua nhà lần đầu    
o Thế chấp ngược lại HECM      
o Không trả nợ đúng kỳ hạn/ tịch thu tài 

sản để thế nợ 
• Hội nghị chuyên dạy dỗ giáo dục 
• Phiên dịch cho người điếc hoặc nặng tai 

hoặc không nói tiếng Anh 
• Tài liệu in bảng lớn 

 

THE FAIR HOUSING ACT   
cấm sự phân biệt dựa trên: 

Chủng tộc hoặc màu sắc   Giới tính 

Nguồn gốc quốc gia Tàn tật  

Tôn giáo        Địa vị gia đình 
 

Chúng tôi cũng cung cấp: 
• Sách nhỏ tài liệu: 
o Sổ hướng dẫn cho tá điền/người thuê  
o Hướng dẫn tá điền sữa chửa nhà 
o Tiền gửi bảo đảm 
o Cung Cấp Nhà Ở Bình Đẳng có nghĩa gì 

đối với người tàn tật 
• Sự rèn luyện chuyên nghiệp 
• Hội viên 

Nhöõng nhaân vieân kieåm nhaø laø 
nhöõng thaønh vieân cuûa coâng ñoàng, 
ngöôøi ñöôïc ñaøo taïo ñeå ra veû nhö 
moät ngöôøi thaät söï ñi thueâ nhaø 
hoaëc mua nhaø. Nhöõng ngöôøi kieåm 
tra coù nhieäm vuï gaëp ñaïi lyù cho 
thueâ hoaëc baùn nhaø vaø laáy caùc 
thoâng tin veà söï töông taùc cuûa hoï 
vaø caùc thoâng tin ñöôïc cung caáp 
treân maãu baùo caùo ñaëc bieät. 
 
   
 
Fair Housing Enforcement Team cuûa 
chuùng toâi seõ xem xeùt vaø so saùnh 
caùc baûn baùo caùo cuûa caùc nhaân 
vieân kieåm tra. Caùc nhaân vieân kieåm 
tra ñöôïc boå nhieäm ñeå thöïc hieän 
caùc vieäc kieåm tra nhaø, kieåm tra 
caùc nhaø chöa kieåm tra vaø caùc nhaø 
kieåm tra roài nhöng coù söï nghi ngôø 
veà vaán ñeà phaân bieät ñoái xöû nhaø 
ôû.    
 
 
 
Khi söï phaân bieät ñoái xöû ñöôïc tìm 
thaáy, chuùng toâi seõ khieáu naïi leân 
Ohio Civil Rights Commission hoaëc the 
US Department of Housing vaø Urban  
Development. Nhöõng ñaïi lyù naøy phaûi 
baûo ñaûm raèng caùc qui luaät cuûa 
Fair Housing ñöôïc thöïc hieän. 
 

Fair Housing Contact Service caàn nhöõng 
ngöôøi coù nhöõng vò trí khaùc nhau ñeå 
coù theå ñem ñeán hieäu quaû kieåm tra 
cao nhaát ñoái vôùi söï phaân bieät ñoái 
xöû nhaø ôû. 

 
Ích Lôïi Nhö Theá Naøo? 

 
Nhöõng nhaân vieân kieåm nhaø ñöôïc 
höôûng löông coâng, phí ñi laïi seõ ñöôïc 
hoaøn traû laïi sau ñoù. 
 
Coâng vieäc cuûa nhaân vieân kieåm nhaø 
laø ñeå ñaûm baûo raèng caùc qui ñònh  
luaät cuûa Fair Housing ñöôïc thöïc hieän 
ñaày ñuû. 
 

Caùc Yeâu Caàu Tuyeån Duïng 
 
• Coù baèng Trung Hoïc Caáp Ba/baèng 

Boå Tuùc Caáp Ba. 
• Ít nhaát phaûi laø 18 tuoåi 
• Coù khaû naêng giao tieáp toát 
• Coù naêng khieáu ghi nhaän caùc 

thoâng tin chi tieát 
• Khoâng coù aùn hình söï naøo 
• Khoâng bò keát aùn gian laän, löøa gaït, 

doái traù. 
• Taän tuïy quan taâm ñeán caùc quyeàn 

coâng daân. 
 
  Neáu coù kinh nghieäm veà caùc vaán 
ñeà mua baùn, thueâ nhaø hoaëc chung cö 
caøng toát. 


