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Thứ Năm, 1 tháng Tư, 2021 
          

MỜI CỘNG ĐỒNG THAM DỰ BUỔI HỘI THẢO CÔNG BẰNG GIA CƯ TRỰC TUYẾN

 Thành phố Garden Grove, phối hợp với Fair Housing Foundation, tổ chức buổi hội 

thảo Công bằng gia cư miễn phí qua mạng vào Thứ Ba, ngày 6 tháng Tư, 2021, từ 6:00 

giờ chiều đến 7:30 chiều, trực tuyến qua Zoom hoặc qua điện thoại, để cung cấp các dịch 

vụ tư vấn, giáo dục và hòa giải liên quan đến luật công bằng nhà ở.  Cư dân Garden 

Grove, người thuê nhà, chủ nhà, người quản lý, chủ sở hữu tài sản, luật sư, nhân viên địa 

ốc và công ty quản lý được khuyến khích tham dự.  Để đăng ký, hãy truy cập  

https://bit.ly/2OBWLlo hoặc gọi (800) 446-3247. 

 Các chủ đề sẽ được thảo luận bao gồm thông tin liên quan đến COVID-19; đạo luật 

công bằng gia cư của liên bang và tiểu bang; kỳ thị nhà ở; chỗ ở và các sửa sang hợp lý; 

gia đình có con cái nhỏ; và các loại thông báo và quá trình trục xuất khỏi nhà . 

 Tổ chức Công bằng Gia cư (Fair Housing Foundation) là một cơ quan tư vấn về nhà 

ở được Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) phê duyệt nhằm thúc đẩy khả năng 

hiểu biết quyền bình đẳng nhà ở thông qua những kiến thức được chia sẻ. 

 Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc ông Nate Robbins, Ban Phát triển Kinh tế và 

Cộng đồng, theo số (714) 741-5206.  
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