Quyền Lợi về mướn nhà
Những điều qúi vị cần biết nếu như qúi vị là nạn nhân của bạo hành
trong gia đình hoặctrong mối quan hệ cá nhân
Dưới đạo luật gọi là Violence Against Women Act, qúi vị được bảo vệ …
→Sự Thừa Nhận
Cơ quan phụ trách về nhà ở của chính phủ(PHAs), những chủ nhân , ban quản lý
không thể sử dụng tiểu sử của quí vị có tiền án bạo hành trong gia đình, trong
quan hệ cá nhân, hoặc rình rập người khác làm nguyên nhân từ chối sự giúp đỡ
mà qúi vị cần.
→ Sự Trục Xuất
Trong vài trường hợp nào đó, qúi vị đuợc bảo vệ không bị trục xuất. Cơ quan phụ
trách về nhà ở của chính phủ (PHAs), những chủ nhân , ban quản lý không thể
trục xuất qúi vị bị đe dọa nghiêm trọng về bạ o lực trong gia đình, trong những lần
hẹn hò, hoặc bị rình rậ p mặc dù có ý kiến chống đối của thân nhân của qúi vị.

→ Chấm dứt hợp đ ồng thuê nhà của kẻ lạm dụng bạo lực

Nếu qúi vị ký hợp đồng mướn nhà với kẻ lạ m dụng bạ o lực, cơ quan phụ trách về
nhà ở của chính phủ (PHAs), những chủ nhân , ban quản lý có thể trục xuất kẻ
phạ m tội mà không gây trở ngạ i cho nơi trú ẩn của qúi vị.
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Trong quận Cook:

Ngoài quận Cook:

Domestic Violence Help Line: 877-TO END DV
Rape Crisis Hotline: 888-293-2080
Legal Assistance Foundation: 312-341-1070
CARPLS legal Services: 312-738-9200

Land of Lincoln Legal Help: 800-252-8629
Prairie State Legal Services: 800-531-7057
Domestic Violence Help: 217-789-2830
Sexual Assault Assistance: 217-753-4117

Shriver Center
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc katewalz@povertylaw.org, 312-263-3830 ext. 232

