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װײסט אײערע רעכטן :ניו יארק סטעיט'ס אנטי-דיסקרימינאציע פאליסי ביים אפשאצן געריכט-
פארמישטע אפליקאנטן פאר סטעיט-באצאלטע האוזינג
אויב איר געבט זיך איין פאר סטעיט-באצאלטע האוזינג און איר האט א פארגאנגענהייט פון זיין פארבינדן מיט די פארברעכער געריכט
סיסטעם ,האט איר רעכטן און באשיצונגען.
עס זענען נאר דא צוויי געפאדערטע סיבות פארוואס איר קענט אויטאמאטיש ווערן אפגעזאגט:
 .1שולד אורטייל פאר מעטאמפעטאמין פראדוקציע אין שטוב; און
 .2זיין א לעבנסלענגליכע רעגיסטראנט אויף א סטעיט אדער פעדעראלע געשלעכט פארברעכער דאטאבעיס.
איר קענט נישט ווערן אפגעזאגט באזירט אויף:
 .1ארעסט רעקארדס וואס זענען געשליכטעט געווארן פאר אייער טובה;
 .2יוגנטליכע פארברעכער אורטיילן;
 .3מעגליכע ארעסטירונגען אפגעשטופט צוליב באטראכט פון אפווארפן;
 .4שולד אורטיילן פארמאכט אין איינקלאנג מיט טייל  160.55פון די ניו יארק סטעיט קרימינאלע פראצעדור געזעץ;
 .5שולד אורטיילן פארמאכט אין איינקלאנג מיט טייל  160.58אדער  160.59פון די ניו יארק סטעיט קרימינאלע פראצעדור
געזעץ;
 .6שולדן וואס מען האט מוחל געווען דורך א פארדאן ,איבערקערט צוליב אן אפיעל אדער אפגעלאזט;
 .7שולד אורטיילן אדער מעגליכע ארעסטן וואס שליסן נישט איין פיזישע געוואלדטאטן צו מענטשן אדער חפצים אדער
אפעקטירט די געזונט ,זיכערהייט אדער וואוילזיין פון אנדערע
איר טארט נישט ווערן געפרעגט וועגן  1-5אויבן
אויב א האוזינג פראוויידער פרעגט אייך וועגן די סארט ענינים ,מעגט איר ענטפערן כאילו די באשיצטע ארעסט,
שולד אורטייל אדער אנדערע אורטייל האט קיינמאל נישט פאסירט .פאר מער אינפארמאציע איבער די שוץ,
אריינגערעכנט וויאזוי צו אריינגעבן א קלאגע אויב איר מיינט אז מען האט דיסקרימינירט קעגן אייך ,זעהט די ניו
יארק סטעיט אפטיילונג פון מענטשליכע רעכטן'ס שוץ אונטער די געזעץ פאר מענטשן מיט ארעסט און שולד רעקארדס
).(https://dhr.ny.gov/protections-people-arrest-and-conviction-records
איר מוזט ווערן געגעבן  14טעג צו צושטעלן נאך אינפארמאציע פאר סיי וועלכע אפזאגונג
מען מוז זיך פארבינדן מיט אייך און צושטעלן  14ביזנעס טעג צו צושטעלן נאך פארבינדענע אינפארמאציע אריינגערעכנט:
 .1וויפיל צייט איז אריבער זייט אייער שולד אורטייל)ן(?
 .2ווי אלט זענט איר געווען אין די צייט פון די שולד אורטייל)ן(?
 .3ווי ערנסט איז די שולד)ן(?
 .4וועלכע באווייז האט איר וועגן אייער ריהאביליטעישאן ,אריינגערעכנט באהאנדלונג פראגראמען ,וואלונטיר ארבעט,
באצאלטע ארבעט ,א.א.וו .זייט אייער שולד אורטייל)ן(?
אויב איר האט נישט געהאט א געלעגנהייט צו ענטפערן די פראגעס ,אדער איר פילט אז די האוזינג פראוויידער האט נישט ריכטיג
אפגעשאצט אייער אפליקאציע און האט אייך אפגעזאגט האוזינג אומגערעכט ,פארבינדט זיך מיט די ניו יארק סטעיט היימען און
קאמיוניטי באנייאונג'ס יושר'דיגע און אייניגע האוזינג אפיס אויף  feho@nyshcr.orgפאר הילף .מער אינפארמאציע איז אוועילעבל
דא.https://hcr.ny.gov/marketing-plans-policies#credit-and-criminal-convictions-assessment-policies :
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