
 
 

 

 

 

 

 

 
Tuko watetezi ambawo wana simama kwa 
usawa na haki na ambawo wana adhimisha 

tafauti na pamoja kwa watu wote 

Jumuiya wanachama wanaweza kuzingatia 
uaminifu wetu, wafanyakazi wenye shauku 
kwa sio tu kujibu wito wao lakini kwenda 
juu na zaidi kuwasaidia kutatua suala lao.  

 
 
 

“Kozi katika maisha ya 

mtoto inapashwa 

kuamua si katika 

msimbo wa zip 

amezaliwa." 

 

 
Rais Barack Obama 

 

Kujitahidi kuzuia na kuondoa ubaguzi wa nyumba na 
kusaidiya kupata nyumba kwa usawa 

 

. 

Programu na 

Haduma 

HADUMA YA MASILUYANO YA NYUMBA YA HAKI, INC. 

441 Wolf Ledges Parkway, Suite 200 
Akron, Ohio 44311 

Simu 330.376.6191 
Bila malipo  1.877.376.6191 

Faksi 330.376.8391 
info@fairhousingakron.org 

www.fairhousingakron.org 

Brosha hii inatolewa na msaada kutokeya idara ya 

maendeleo ya nyumba na mijini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FHCS inasaidia na ina himiza uhuru ya 
mahali pa kuhishi ili watu wote waweze 
kupata nyumba wanataka, katika mahali 
wanayo changuwa wenyewe. 

If Ikiwa una maswali, unahitaji usaidizi au 
unatafuta elimu na habari kuhusu 
nyumba, tafadhali wasiliana nasi. 

 

Huduma ya Mawasiliano ya Nyumba ya Haki haitoi ushauri 
ya kisheria.   Tunatoa habari na elimu. Hakuna kitu katika 
brosha hii ni lengo la ushauri ya kisheria. Tafadhali wasiliana 
na wakili wa msaada kama unaitaji ushauri wa kisheria. 

 

mailto:info@fairhousingakron.org
http://www.fairhousingakron.org/


Kwa sababu 

Fair Housing 

Contact Service Inc. 

 

Kila Mtu 
anastahili mahali 
kwa kuita 
nyumbani. 
Ambapo unapoishi ni msingi wa maisha yako. 
Inaweza ku athiri kwenye watoto wako wanaenda 
ku shule, pia kuna patikana uchaguzi wa chakula 
ya afya, vifaa vya huduma za afya karibu na 
burudani shughuli kama mbuga na matukio ya 
jamii tu kwa jina machache. 
 
Huduma ya Wasiliano ya Nyumba ya Haki (FHCS) ni 
shirika yasiyo ya faida,shirika ya msingi ya jamii 
inayohusu masuali ya ubaguzi ya nyumba,wasiwasi 
ya mwenye nyumba na mpangaji, na kutoa ushauri 
ya nyumba kwa wenye kuuza nyumba na wamiliki wa 
nyumba. 
 
Tuna kamilisha elimu katika mipango yetu yote na 
huduma, tuna jitahidi kueleza haki na majibu ya 
vyama vyote vinavyohusika. Tuna amini katika kutoa 
elimu kusaidiya kuwajulisha wakahaji na watoaji wa 
nyumba, kabla ya kuwa na suala la muhimu. 
 

Programu na 
Haduma 

 
 
 
 
 

 
Huduma za Ubaguzi wa Nyumba 
FHCS inajaribu kuzuia na kuondoa 
ubaguzi wa nyumba kulingana na 
Shirikisho Kitendo ya nyumba ya haki ya 
1968 ambayo inakataza ubaguzi kwa 
misingi ya: 
 Taifa  Ngono 

 Rangi  Ulemavu 

 Asili ya kitaifa  Hali ya 
 Dini 

Sheria ya hali ya Ohio pia inakataza ubaguzi 
kwa misingi ya kizazi na Hali ya Majeshi. 
Ulinzi wa ziada ya mahali pia vinatumika 
(uwasiliana nasi ili ujuwe ulinzi gani yupo 
mahali ndani ya jumuiya yako. 

Kwenye njia zimoya tuna saidia kuzuia na 
kuondoa ubaguzi ya nyumba ni pamoja na: 

 Kusaidia wateja katika kufuta malalamiko 

 Kuelimisha umma 
 Kuchunguza kudai ya ubaguzi  

 Kufanya kazi na wenye nyumba na 
watoaji wa nyumba ili waweze kuelewa 
haki zao na majukumu yao.  

Housing Huduma za Ushauri wa Nyumba 
FHCS ni HUD-iliyo idimishwa, mitaa, ndani ya shirika 
la ushauri wa nyumba. Tunasaidia mara ya kwanza 
wenye kuhuza nyumba na wamiliki wa nyumba wa 
sasa na huduma zifuatazo: 

 Kupuhuzia/ kuzuia kufutwa 
 Madarasa ya elimu ya mwenye kununuwa  

nyumba (HBE) 
 Ushauri kabla ya kununua mara ya 

kwaza kwa mwenye kununuwa 
nyumba  

 Rejesha ushauri wa mikopo kwa wana 
inchi wakubwa 

 Upia wa habari / elimu kwa wamiliki 
wa nyumba 

Taarifa ya Mpangaji na Mmiliki na 
Elimu 
Tunasaidia wapangaji na wamiliki wa nyumba 
kuelewa haki yao na majukumu katika mchakato wa 
kukodisha nyumba. Lengo letu ni kuelimisha na 
kuwajulisha ili tuzuwiye musukosuko kutokea 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elimu ya Jumuiya na Utoaji 
Mpango wetu wa utoaji jumuiya hutoa 
elimu na mipango ya ufikiaji ambayo ni 
jitihada za mbele zinazopangwa kusaidia 
kuzuia au kutatua masuala kabla ya kuwa 
muhimu. Hii ni pamoja na: 

 Elimu ya nyumba ya haki 

 Madarasa ya mnunuaji  
 Mashauri ya mwenye nyumba au mpangaji 

 Elimu ya mtoa huduma ya jamii 

Tunaweza pia kupanga kwa ajili ya huduma za 
tafsiri kwa wateja ambao ni viziwi au ni vigumu 
kusikia, au anaye sema lugha isipokuwa Kingereza. 


