قانون مسکن عادالنه از ارائه دهندگان
خدمات مراقبت از کودکان محافظت می کند
صفحه اطالعات
براساس قانون کالیفرنیا ،مالکین و انجمنهای
صاحبان خانه ( )HOAنباید به خاطر اینکه
فردی تصمیم به راه اندازی مرکز مجاز مراقبت
از کودکان را دارد مورد تبعیض قرار دهند.
 10نکته ای که باید به عنوان فردی که
تصمیم به راه اندازی مرکز مجاز مراقبت از
کودکان دارد ،از آن مطلع باشید

 .6خانه های دارای مجوز که خدمات مراقبت از کودک ارائه میکنند
باید از الزامات مرتبط با تعهدشان پیروی کنند ،در همین حال
صاحبان خانه یا انجمن های صاحبان خانه ( )HOAنمی توانند به
خاطر اینکه در ملک آنها مرکز مراقبت از کودک دارید ،شما را
7
ملزم به خرید بیمه تعهد کنند.
 .7شرکت های بیمه صاحبان خانه نمی توانند به خاطر اینکه در ملک
آنها مرکز مراقبت از کودک مجاز برپا شده است ،قوانین مرتبط با
8
صاحبخانه یا ارائه دهنده خدمات مراقبت از کودک را لغو کنند.
 .8خانه هایی با مجوز برپایی مراکز کوچک و بزرگ مراقبت از
کودک در هر منطقه مسکونی مجاز هستند .خانه هایی با مجوز
برپایی مراکز مراقبت از کودک ممکن است در هرکدام از مکان
های زیر باشند:
• خانه های متعلق به یک خانواده
• آپارتمان
• کاندو
• خانه های شهری
• دوبلکس ها
9
• سایر ساختمان هایی که چند خانواده در آنها زندگی می کنند.
 .9در شهرها و کانتی ها باید با مراکز کوچک و بزرگ مراقبت از
کودک مانند سایر منازل مسکونی برخورد شود10..مثالً در شهرها
و کانتی ها نباید نیازی به دریافت مجوز تعیین منطقه یا مجوز
تجاری برای برپایی چنین مراکزی درخواست شود 11.اگر در
منطقه ای زندگی می کنید که داشتن هر نوع منزل مسکونی در آن
مجاز است ،دولت محلی نمی تواند قوانین خاصی اعمال کند که
فقط مختص مراکز مراقبت از کودک باشد.
 .10شما می توانید برای هرگونه نقض قانون مسکن عادالنه ،شکایتی
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به  DFEHارائه کنید.

 .1صاحب خانه نمی تواند به خاطر اینکه تصمیم دارید مرکز مجاز
مراقبت از کودکان راه اندازی کنید خانه را به شما کرایه ندهد..
اگر مرکز مجاز کوچکی برای مراقبت از کودکان دارید (حداکثر
تا  6کودک) و اگر این مرکز بزرگتر است (حداکثر تا 12
2
کودک) ،صاحبخانه نمی تواند مانع از فعالیت شما شود.
 .2صاحبخانه نباید به خاطر اینکه می خواهید مرکز مجاز مراقبت
3
از کودکان راه اندازی کنید ،کرایه خانه را افزایش دهد.
 .3صاحبخانه نمی تواند به خاطر اینکه مرکز مجاز مراقبت از
4
کودکان را اداره می کنید ،از شما بخواهد خانه را تخلیه کنید.
 .4انجمن های صاحبان خانه ( )HOAنمی توانند به خاطر اینکه
مرکز مجاز مراقبت از کودکان را اداره می کنید یا تصمیم به
انجام این کار دارید ،از فروش خانه به شما خودداری کنند.
انجمن های صاحبان خانه ( )HOAنمی توانند به خاطر اینکه
قرار است مرکز مجاز مراقبت از کودکان در ملک آنها ایجاد
5
شود ،مانع از کرایه توسط مستأجر شوند.
 .5انجمن های صاحبان خانه ( )HOAنمی توانند شما را به خاطر
برپایی مرکز مجاز مراقبت از کودکان محدود ،جریمه یا منع
6
کنند ،یا اینکه قوانین دیگری را در مورد شما اعمال کنند.
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	 4قانون سالمت و ایمنی بخش )§§ 1597.41(a)-(c؛ قانون مدنی بخش ).§ 1942.5(d
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قانون سالمت و ایمنی بخش ).1597.45(f) ،§§ 1596.78(d
9
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این دستورالعمل ها فقط برای اطالع رسانی به شما هستند و جایگزین قانون یا حقوق
خاصی نیستند ،و هیچ توصیه حقوقی را ارائه نمی کنند.
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