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Visit the AFH Website:

www.Boston.Gov/DND/Assessment

 

Phát Triển Khu Phố, Robert Gehret

dndassessment@boston.gov  
617.635.3880

Cơ Quan Quản Lý Gia Cư Boston, Wilbur Commodore

Law.Contact@BostonHousing.org    617.988.5043

Văn Phòng Gia Cư Công Bằng và Vô Tư, Janine Anzalota

fairhousing@boston.gov  617. 635.2500
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LƯỢNG ĐỊNH
VỀ GIA CƯ CÔNG BẰNG

Số Mã Vùng Không Thể Xác Định 
Tương Lai một Con Trẻ

Giúp cho tất cả khu phố của Boston trở nên 
nơi tuyệt vời để sinh trưởng!

Làm Thế Nào Tôi Có Thể Nhận Được 
Thêm Thông Tin?

Thông tin về Lượng Định Gia Cư Công Bằng của 
Thành Phố Boston, bao gồm dự thảo, bản đồ, thông 

tin nhân khẩu và ngày họp, giờ và địa điểm đã có 
đăng.



Tại Sao BẠN Nên Tham Gia?

Sẽ Có Sự Khác Biệt Gì?

.

Bạn Có Thể Tham Gia Như Thế Nào?
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Sắc Lệnh Gia Cư Công Bằng là gì?

Lượng Định về Gia Cư Công Bằng là gì?

 1. Mô hình hội nhập và phân chia;
 2. Khu vực tập trung của các Chủng tộc hay Sắc 
  tộc nghèo;
 3. Chênh lệch trong việc tiếp cận cơ hội; và
 4. Nhu cầu nhà ở không cân xứng.

Mục đích của AFH là gì?
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Sắc Lệnh này bảo vệ người dân các lựa chọn gia cư khỏi 
kỳ thị chủng tộc vì lý do: chủng tộc, Màu da, Nguồn gốc 
Quốc gia, Tôn giáo, Giới tính, Tình trạng Gia đình, 
Khuyến tật/Tàn tật.

Lượng Định về Gia Cư Công Bằng (AFH) là quá 
trình hoạch định mà Bộ Gia Cư và Phát Triển
Đô Thị Hoa Kỳ (HUD)
yêu cầu các thành phố có nhận quỹ HUD để 
hoàn tất trách nhiệm cung cấp sự tiếp cận bình
đẳng đến nhà ở. AFH là một sự đánh giá toàn 
diện của bốn vấn đề gia cư công bằng:

 •  Hiểu và nhận định các điều kiện địa phương và  
 chính sách có thể hạn chế việc lựa chọn nhà ở

•  Xác định các ưu tiên cụ thể và đặt mục tiêu để  
 tăng thêm lựa chọn gia cư công bằng;

•  tạo cơ hội cho mọi người dân;

•  củng cố cộng đồng qua việc tham khảo ý kiến  
 với các cư dân cộng đồng và các cơ quan.

Mỗi người đều có các nhu cầu riêng, trải nghiệm, hoàn 
cảnh cuộc sống và quan điểm. Ngườisở hữu nhà có thu 
nhập thấp có thể cần giúp đỡ tài chính với các chi phí 
sửa chữa nhà. Một cặp vợ chồng trẻ mới bắt đầu trên 
đường sự nghiệp có thể cần tìm một căn hộ giá phải 
chăng. Một người mẹ độc thân với một vài đứa con có 
thể cần một căn hộ, 3 phòng ngủ, không bị nhiểm chì, 
gần trường học cho các con. Chúng tôi muốn nghe từ 
nhiều người, nhất là những ai có thể sẽ không dự được 
các buổi họp. Chúng tôi muốn được nghe từ BẠN.

AFH sẽ nhận diện những ưu tiên chính và mục tiêu cho 
THÀNH PHỐ, Cơ Quan Gia Cư Boston (BHA)
và cộng đồng để cộng tác trong 5 năm tới đây để hổ trợ 
gia cư công bằng
Các ưu tiên và mục tiêu này sẽ giúp hướng dẫn cách 
đầu tư của HUD /tài nguyên liên bang
như thế nào.

 •  Đăng ký để nhận thông tin qua e-mail về tất cả các  
 sinh hoạt liên quan đến Lượng Định về Gia Cư Công  
 Bằng. dndassessment@boston.gov
 •   Nhận xét về dự thảo kế hoạch
 •   Tham dự một hay hơn các buổi họp của cộng đồng  
 được tổ chức bởi Thành Phố, BHA, vàcác cơ quan tổ  
 chức sẽ được diễn ra từ bây giờ cho tới khi AFH đã đến  
 hạn định vào ngày10/4/17.
 •   Các cư dân nhà Công cộng có thể tham gia qua Ban Cố  
 Vấn Thường Trú, Đội Đặc NhiệmNgười Thuê Nhà Địa  
 Phương và các nhóm cư dân và cơ quan khác.
•  Hoàn tất khảo sát trực tuyến:
 boston.gov/dnd/assessment


