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Usawa na Haki siyo kitu kimoja.

Usawa wa Makazi & Taasisi ya Haki katika LHOP vinafanya kazi pamoja 

na mashirika ya jamii na pia viongozi wa serikali kutoa habari na rasilimali 

zinazoeleza vizuizi vinavyokabiliwa na wakaazi wa kaunti za Lancaster na York.

Tunaamini kwamba usawa na haki siyo kitu kimoja. Wakati rasilimali 

zinasambazwa sawasawa, sio kwamba kila mtu anafaidika kwa usawa. Wakati 

watu binafsi wanakabiliwa na vizuizi vingi kwa haki, usalama, na nyumba za bei 

nafuu, wanaweza wakahitaji msaada zaidi kuliko wasio na vizuizi. Upatikanaji 

sawa ni maono yetu kwa jamii yetu, na haki ni njia yetu kuelekea hayo maono. 

Usawa wa Makazi & Taasisi ya Haki katika LHOP na Usawa wa Makazi ya 

Pennsylvania vimeandaa huo mwongozo kama huduma kwa ajili ya umma 

na wenye nyumba. Mashirika mengi yapo kwa ajili ya kutoa habari haswa 

kwa watoa nyumba tu, au kwa wapangaji tu. Tunaamini kwamba kwa kutoa 

upatikanaji sawa wa habari, kila mtu anafahamishwa vizuri na anaweza kuingia 

kwenye uhusiano mzuri wa mwenye nyumba - mpangaji.

Mwongozo huo haujakusudiwa kuwa mbadala wa ushauri wa kisheria. 

Ushirikiano wa Fursa ya Makazi ya Lancaster [Lancaster Housing Opportunity 

Partnership - LHOP] unapenda kushukuru mashirika yafuatayo pamoja na watu 

binafsi waliochangia marekebisho ya mwongozo huo: Ray D’Agostino, CEO, 

LHOP; Ronald M. Friedman, mwandishi wa Sheria ya Mwenye Nyumba na 

Mpangaji wa Pennsylvania; Memory D’Agostino; Adrian Garcia, Mkurugenzi wa 

Usawa wa Makazi & Taasisi ya Haki katika LHOP; Brittany Mellinger, Meneja wa 

Haki ya Makazi; Todd Burgard, Burgard Design; Carolyn Capistrano, Mratibu wa 

Mawasiliano, Kituo cha Usawa wa Makazi cha Pennsylvania; Afya,

Elimu na Mradi wa Msaada wa Kisheria wa Widener University shule ya kisheria.
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Ni tumaini yetu kwamba mwongozo huu utasaidia kukuongoza kati-
ka kukodi nyumba kwa kutoa habari za ujumla na rasilimali ya 
kujisaidia kuhusu Sheria za Haki ya Nyumba za serikali na 
Sheria ya Mwenye Nyumba na Mpangaji ya Pennsylvania kama 
zinazohusu kukodisha mali binafsi.

Mwongozo huo unashughulikia na aina mbili kuu za kanuni za kulinda haki za wapangaji 
katika Pennsylvania. Ya kwanza, sheria za Haki ya Nyumba ya serikali, inalinda wapangaji 
dhidi ya kubaguliwa au kudhulmiwa kwa sababu ya ushirika wao katika kategoria ambayo 
imelindwa chini ya sheria hizi. Mwenye nyumba anayekataa kukodisha kwa mtu kwa sababu 
ya utaifa au ukabila wake ni mfano wa ubaguzi wa makazi ulio haramu chini ya Sheria za 
Haki ya Nyumba. Aina ya pili ya kinga kwa wapangaji ni zile zilizofunikwa chini ya Sheria ya 
Mwenye Nyumba na Mpangaji. Sheria ya Mwenye Nyumba na Mpangaji ya Pennsylvania 
inawalinda wapangaji na wenye nyumba wote kwa kuanzisha kanuni za misingi za 
kukodisha mali ya makazi. Maswala ya kukodisha kama vile marekebisho na matengenezo 
na taratibu za kufukuzwa yanatawaliwa na Sheria ya Mwenye Nyumba na Mpangaji.

Makazi ya umma, makazi ya ruzuku, vyumba vya kulala, nyumba za rununu, na mali ya 
kibiashara zinaweza zikawa na sheria na matakwa tofauti ambazo hazijajadiliwa ndani ya 
wigo wa mwongozo huu.

Mwongozo huu hauna lengo kuwa kama mbadala wa ushauri wa kisheria. 
Ushirikiano wa Fursa ya Makazi ya Lancaster na Kituo cha Usawa wa Nyumba  
hauwezi kuwajibika kwa makosa, majibu, au mabadiliko ya sheria.

UTANGULIZI
Introduction
U
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Sheria za Haki ya Makazi
Kichwa VIII cha Kitendo cha Haki za Raia cha 1968, kama kilivyorekebishwa, kinajulikana 
kama Kitendo cha Haki ya Makazi. 

Kitendo cha Haki ya Makazi ni sheria ya serikali inayofanya iwe haramu kubagua katika 
shughuli yoyote zinazohusiana na makazi kulingana na tabaka saba zinazolindwa.

• Taifa

• Rangi

• Asili ya Kitaifa

• Kidini

• Jinsia

• Ulemavu

•  Hadhi ya Familia (au kuwepo kwa watoto 
wadogo katika kaya, wanawake wajawazi-
to, au mtu yeyote katika mchakato wa 
kupata ulinzi wa mtoto wa kisheria)

Sheria ya Uhusiano wa Binadamu wa Pennsylvania ni sheria ya serikali ya jimbo 
inayolinda watumiaji dhidi ya ubaguzi wa makazi na inaongeza tabaka mbili zinazolindwa.

• Umri (zaidi ya miaka 40)

• Watumiaji, washughulikiaji, au wakufunzi wa msaada wa Wanyama kwa watu wenye 
ulemavu.

Sheria za Haki ya Makazi zinafanya iwe haramu kubagua dhidi ya mtu yeyote kutokana na 
tabaka inayolindwa katika njia yoyote zifuatazo:

• Kukataa kukodisha au kuuza nyumba

• Kukataa kujadili kwa kuuza au kukodisha nyumba

• Kufanya nyumba isipatikane au kukataa kwamba nyumba inapatikana

•  Kuweka maneno tofauti, masharti, au haki za kuuza au kukodisha nyumba, mkopo wa 
rehani, mmiliki ya nyumba au bima ya mpangaji, au shughuli ya nyumba yoyote nyingine

• Kutangaza kwa njia ya kibaguzi

•  Kuogopesha au kumtisha mtu yeyote anayetumia haki yake ya haki ya nyumba au mtu 
yeyote mwingine anayemsaidia mwingine katika kutumia haki yake ya haki ya makazi.

Aina ya Makazi zinazofunikwa na Sheria ya Haki ya Makazi
Sheria ya Haki ya Makazi na Sheria ya Uhusiano wa Binadamu wa Pennsylvania hufunika 
aina zote za makazi, pamoja na:

• Maghorofa

• Mbuga za Nyumba Rununu

• Kondomu

• Nyumba za Familia Moja

• Makazi ya Umma

• Nyumba za Uuguzi

• Mabweni

• Nyumba za Kikundi kwa Watu walio na 
Ulemavu
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Msamaha wa Makazi kutoka kwa Sheria za Haki ya Nyumba 
Aina za makazi zifuatazo hazizingatie sehemu kadha za Sheria za Haki ya Makazi.

Majengo yenye vitengo viwili ambapo mmiliki anaishi katika kimoja cha vitengo 
yamesamehewa kutokana na Sheria ya Uhusiano wa Binadamu wa Pennsylvania na 
majengo ya vitengo vinne ambapo mmiliki anaishi katika kimoja cha vitengo 
yamesamehewa kutokana na Sheria ya Haki ya Makazi. 

Nyumba inayoongozwa na mashirika ya kidini inaweza kupunguza wanaokaa ndani ya 
makazi kwa wenye chama tu iwapo shirika halifanyi ubaguzi wa msingi wa ukabila.

Makazi ya wazee (kwa watu walio na umri kuzidi 55 ama 62) ambao hukutana na 
mahitaji fulani wanaweza kukataa kukodisha kwa familia zilizo na watoto.

Haupo kamwe msamaha kwa taarifa za kiubaguzi au matangazo ya kiubaguzi.

Taarifa za Kiubaguzi na Matangazo ya Kiubaguzi
Sheria ya Haki ya Nyumba hufanya iwe haramu kutoa au kuchapisha taarifa yoyote au 
matangazo ambayo inatoa upendeleo au mpaka kulingana na tabaka linalolindwa. 
Vifuatavyo ni mifano ya matangazo haramu:

• “Hakuna Watoto”

• “Inafaa kwa mmoja au wanandoa

• “Nyumba ya Kikristo”

• “Ghorofa haifai kwa mtu aliye na 
ulemavu”

• “Ujirani wa Kiitaliani”

Kwa ujumla, tangazo la nyumba linapaswa kueleza mali inayokodishwa na sio mkodishaji 
(mpangaji) anayetakiwa.

Familia yenye Watoto
Hali ya Familia ni kataba (darasa) linalolindwa chini ya Sheria ya 
Haki ya Nyumba. Ni haramu kubagua dhidi ya watu binafsi na 
familia ambazo zina watoto wachanga katika kaya zao, wana-
wake wajawazito, au mtu yeyote anayepata ulinzi wa kisheria 
kwa mtoto. Mifano ya ubaguzi haramu dhidi ya familia zinazoku-
wa na watoto ni pamoja na:

• Sera za “Hakuna Watoto”

•  Kukataa familia kutokana na umri wa watoto wao ( kwa mfano, 
kutoruhusu watoto chini ya umri wa miaka 7)

• Kukataa familia kutokana na uwepo wa rangi ya msingi wa risasi

•  Kutenga makazi ili watoto waruhusiwe kwenye ghorofa kadha au ndani ya majengo 
fulani

•  Kukataa kukodisha kwa familia iliyo na watoto kwa sababu ya hali “isiyo salama” au kwa    
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sababau ghorofa “haifai kwa watoto”

•  Kusema kwamba wazazi na watoto au wavulana na wasichana hawawezi kulala chumba  
kimoja-maamuzi kama hayo ni juu ya wazazi kuamua 

•  Kufukuza familia au mtu binafsi kwa sababu ya ujauzito au mtoto anayejiunga na familia  
kwa njia ya kuzaliwa, upokeaji, au utunzaji wa kisheria.

•  Vizuizi kupita kiasi vya sera za makazi na malipo kwa kila mwenye nyumba ya ziadi  
anayeweza kukiuka Sheria ya Haki ya Nyumba katika hali zingine

Wahasiriwa wa Dhuluma wa Nyumbani
•  Ni haramu kubagua dhidi ya mtu kutokana na historia ya kuwa mwathiriwa wa dhuluma 

za nyumbani.

•  Kukataa kukodisha kwa mtu kwa sababu alikuwa mwathiriwa wa dhuluma ya nyumbani  
kunakiuka Sheria ya Haki ya Nyumba.

•  Uvumilivu wa sufuri kwa sera ya uhalifu ambayo inatumika kwa wahasiriwa wa dhuluma 
ya nyumbani unakiuka Sheria ya Haki ya Nyumba. (Mfano: Mwenye nyumba ana 
uvumilivu wa sufuri kwa sera ya uhalifu uliofanywa kwenye mali. Mmoja wa wapangaji ni 
mwathiriwa wa dhuluma ya nyumbani, na anapiga simu polisi wakati mkosaji wake 
anajitokeza kwenye nyumba yake katika ukiukwaji wa ulinzi kutoka kwa unyanyasaji. 
Mnyanyasaji amekamatwa. Ingekiuka Sheria ya Haki ya Nyumba kwa mwenye nyumba 
kufukuza mpangaji kwa sababu ya sera ya uvumilivu sufuri.) 

Unyanyasaji wa Kingono
Unyanyasaji wa kingono ni haramu chini ya Sheria ya Haki ya Nyumba. Ni haramu kwa 
mtoaji wa nyumba kuomba matendo ya kingono kubadilishana na nyumba au kufanya 
matengenezo. Taarifa kama vile “Toka na mimi, nami nitapunguza kodi yako” au “Toka na 
mimi, nami nitarekebisha paa yako” huunda unyanyasaji haramu wa kingono chini ya 
Sheria ya Haki ya Nyumba. Pia sio halali kwa mtoaji wa nyumba kuunda au kuruhusu 
mazingira ya uhasama. Hasira ya kutokaribisha au mwenendo wa kingono, maneno ya 
kingono, au kugusa ambako hakubariki na mwenye nyumba au mfanyakazi wa mwenye 
nyumba huunda mazingira ya uhasama na sio halali. 

Ulinzi kwa Watu Binafsi wa LGBT
Sheria ya Haki ya Nyumba wala Sheria ya Mahusiano ya Binadamu wa Pennsylvania 
imetaja mwelekeo wa kijinsia, kujieleza kwa jinsia, au kitambulisho cha kijinsia kama 
tabaka zinazolindwa. Lakini, manispaa kadhaa wanapitisha maagizo ya kuzuia ubaguzi 
kulingana na mwelekeo wa kijinsia, kujielezea kwa kijinsia, au kitambulisho cha kijinsia. 
Pata taarifa zaidi kutoka kwa serikali ya mtaa wako.

Zaidi ya hayo, chama cha Kitaifa cha Walanguzi Kanuni za Maadili [National Association 
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of Realtors® Code of Ethics] zinakataza walanguzi wafanye ubaguzi kulingana na 
maelekeo ya kijinsia. Sheria ya Upatikanaji Sawa wa HUD unakataza miradi ya nyumba za 
serikali ya HUD ifanye ubaguzi kulingana na mwelekeo ya kijinsia, kitambulisho cha 
kijinsia, au hali ya familia.

Asili ya Kitaifa, Hali ya Uhamiaji & Ustadi Mdogo wa Kiingereza
Kila mtu katika majimbo ya Marekani analindwa na Sheria ya Haki ya Nyumba. Hali ya 
uhamiaji wa mtu haiathiri haki zake za usawa wa nyumba. Ni haramu kubagua mtu kwa 
sababu ya asili yake yeye mwenyewe au asili ya babu zake, au kwa sababu ya tamaduni 
zao au asili ya kabila au lugha. Ni haramu kubagua dhidi ya mtu ambaye anaonekana 
kuwa na asili ya kabila fulani, hata ikiwa sio. Wenye nyumba wanaruhusiwa kuomba hati za 
uhamiaji na kuuliza maswali kwa ajili ya kuamua kama mpangaji anayetarajiwa ana uwezo 
wa kukutana na vigezo vya kukodisha, ili mradi mchakato huo huo unatumika kwa wenye 
uwezo wa kukodisha wote. Kutenga nje watu fulani  kuhakikisha hali yao ya uhamiaji kwa 
sababu ya asili yao ya kitaifa ni ukiukwaji wa Sheria ya Haki ya Nyumba (kwa mfano, 
kuomba mtu wa Mexico tu au wahamiaji walatino watoe uthibitisho wa hali ya uhamiaji na 
sio waombaji wengine).

Kwa kuongeza, ni haramu kubagua dhidi ya mtu kwa sababu ya ustadi mdogo wa 
Kiingereza. Taarifa kama vile “wapangaji wote wanapaswa kuzungumza Kiingereza” au 
kuwafanyia wapangaji kitofauti kwa sababu 
Kiingereza chao kimepungua kinakiuka 
sheria. Miradi ambayo inapokea mfuko wa 
serikali inakuwa na jukumu la ziada kutoa 
watafsiri kwa watu wasio na ujuzi wa 
kuongea Kiingereza.

Mtu mwenye Ulemavu
Ulemavu umeelezwa katika Sheria ya Haki 
ya Nyumba kama uharibifu wa mwili au wa 
akili ambao unazuia kwa kiwango kikubwa 
moja au zaidi ya “shughuli kubwa za 
maisha” ya mtu. Shughuli kubwa za maisha 
zinaweza kuwa kujali ubinafsi wa mtu, 
kutembea mwenyewe, kuona, kusikia, 
kusema, kupumua, kujifunza, na kufanya 
kazi. Ufafanuzi wa ulemavu chini ya Sheria ya 
Haki ya Nyumba pia unajumuisha watu walio 
na historia ya uharibifu na watu wana-
oonekana kama wana uharibifu (hata ikiwa 
sio walemavu kwa kweli).
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Ulemavu unaweza kujumuisha ugonjwa wa kiakili au wa kihemko, shida zinazohusiana na 
kuzeeka, HIV/AIDS, na wale wanaopona kutoka ulevi au madawa ya kulevya (watu binafsi 
ambao kwa sasa hutumia dawa haramu hawalindwi).

Makazi ya Busara & Marekebisho kwa ajili ya Watu wenye 
Ulemavu

Makazi ya busara ni mabadiliko ya sheria, sera, mazoezi, au huduma ambao inamweze-
sha mtu mwenye ulemavu nafasi sawa ya kutumia na kufurahia makao. Mtu mwenye 
ulemavu lazima amjulishe mtoaji wa nyumba ikiwa mabadiliko yanahitajika na mtoaji wa 
nyumba lazima akubali ombi ikiwa ni la busara. Lazima uwepo uhusiano kati ya ulemavu 
na hitaji la makazi. Kwa kawaida, makao yatakuwa suala ya mazungumzo yatakayowatu-
mikia vizuri mtoaji wa nyumba pamoja na mtu mlemavu.

Mifano ya Makao ya Busara ni pamoja na:

•  Kumshirikisha mtu mwenye ulemavu egesho lililolindwa doa karibu ya kitengo chake 
hata kama maegesho ya wapangaji ni kwa ujumla anayekuja kwanza.

•  Kumruhusu mtu mwenye ulemavu kutunza mnyama aliyesaidia watu licha ya sera ya 
“hakuna  wanyama.” 

•  Kumruhusu mpangaji mlemavu ambaye hupokea cheki za ulemavu tarehe 5 ya kila 
mwezi kulipa kodi  baada ya tarehe 1 ya mwezi bila ada ya kuchelewa.

Marekebisho ya busara ni mabadiliko ya muundo wa makao ambayo yanawezesha mtu 
mwenye ulemavu nafasi sawa ya kutumia na kufurahia hayo makao. Katika kesi nyingi, 
marekebisho ya makao kwa mtu mmoja mmoja yanawezesha watu wenye ulemavu 
kuishi ndani ya nafasi ambayo wangekuwa vinginevyo hawawezi kuishi ndani. Hii ni 
pamoja na mambo ya ndani na nje ya jengo au kitengo, pamoja na maeneo ya matumizi 
ya kawaida.

Mifano ya Marekebisho ya Busara ni pamoja na:
• 	Kuruhusu	mpangaji	ambaye	anatumia	kiti	cha	magurudumu	kufunga	ufikiaji	wa	njia	

panda kwa mlango wa makao

• Kuruhusu mpangaji kuweka kifaa cha kunyakua bafuni

• Kuruhusu mpangaji kuweka vifaa vya kuona au vya kugusa vya tahadhari

Kwa kawaida, matumizi ya marekebisho ya busarni jukumu la mpangaji isipokuwa nyumba 
inaungwa mkono na serikali (kama vile Mamlaka ya Makazi ya Umma). Miradi ya nyumba 
inayofadhiliwa na serikali inaweza kuhitajika kulipia marekebisho ya busara iliyoombwa na 
mpangaji mlemavu.
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Watoa nyumba za kibinafsi wanaweza kulazimisha kwamba mpangaji atumie mkandarasi 
aliothibitishwa kufanya kazi na anaweza kulazimsha kwambmapangaji arudishemakao 
kwa hali yake ya asil i kabla hajahama nje ya kitengo ikiwa marekebisho yataingilia kati ya 
matumizi ya mpangaji mwingine na starehe ya majengo. Kwa mfano, ikiwa mpangaji ana 
njia kwa chumba cha kufulia kilichojengwa katika kitengo cha ghorofa, njia haihitaji 
kuondolewa kwa sababu iko kwenye eneo la matumizi ya kawaida na inaweza kuwa na 
faida kwa wapangaji wa baadaye.

Walakini, ikiwa kwamba makabati ya jikoni ya mpangaji yamehamishwa chini kutoa 
uhamaji zaidi kwa mtumiaji wa kiti cha makurudumu, itabidi makabati yarudishwe kwa 
urefu wao wa asili. Ikiwa marejesho ya makao yatahitajika baada ya mpangaji kuhama, 
mtoaji wa nyumba anaweza kuomba malipo ya mpangaji kwenye akaunti ya riba. Malipo 
kama hayo yanaweza kufanywa juu ya kipindi cha busara na kiasi lazima kiwe cha busara 
na hakiwezi kuzidi gharama ya marejesho. Riba ya akaunti inayoongezeka inamfaidia 
mpangaji. Wapangaji wanaohitaji kufanya marekebisho makubwa kwa kitengo cha 
kukodisha,	wafikirie	kujadiliana	na	mwenye	nyumba	kuhusu	kukodisha	kwa	muda	mrefu.

Lini mtoaji wa nyumba lazima atoe ruhusa (ruzuku) kwa makazi busara au ombi la 
kurekebisha?
Mtoaji wa nyumba lazima atoe ruhusa (ruzuku) kwa ombi la makazi busara au marekebi-
sho busara ikiwa:

•  Mtu anayetoa ombi anahesabika kama mtu mwenye ulemavu,

• Mtu anahitaji anachokiomba kwa sababu ya ulemavu wake, na

• Ombi ni la “busara”. 

Mtoaji wa nyumba asichelewe kujibu ombi la makazi ya busara au marekebisho ya 
busara.

Ni nini Busara?
Ombi la malazi au marekebisho linahesabika kuwa la busara ikiwa ombi kama hilo:

•  Haisababishi mzigo wa kifedha au usimamizi kwa mtoaji wa nyumba,

• Haisababishi mabadiliko ya msingi katika maumbile ya mpangilio wa nyumba 
inayopatikana,

• Haisababishi madhara au mabadiliko kwa wengine,

• Kitaalamu inawezekana.

Mfano wa 1: Isingekuwa busara kwa mtu mwenye ulemavu kuomba kwamba mwenye 
nyumba yake amsaidie na chakula, isipokuwa mtoaji wa nyumba tayari alikuwa anafanya 
biashara ya kutoa msaada wa chakula (kama vile katika kusaidiwa kwa kituo cha kuishi). 
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Mfano wa 2: Ikiwa mtu anakuwa mlemavu na hawezi kupanda kwa ghorofa lake la 3 
katika jengo lisilo na lifti, itakuwa haina maana (na labda kiusanifu hauwezekani) kuomba 
mwenye nyumba amruhusu mpangaji kujenga lifti. Ombi la busara zaidi ingekuwa 
kuomba uhamisho kwa ghorofa la kwanza.

Ikiwa hiyo hayiwezekani, mpangaji angeliweza kujadiliana na mwenye nyumba 
atolewe mapema kutoka kukodisha. Ikiwa malazi au marekebisho yaliyopendekez-
wa na mpangaji hayawezekani, mtoaji wa nyumba lazima ajiingize katika mazung-
umzo ya mwingiliano kuamua ikiwa kuna suluhisho lingine ambalo litafaa kwa 
mahitaji ya mpangaji.

Vidokezo kwa Kuandika Barua za Ombi la Malazi ya Busara au 
Marekebisho ya Busara

Ni jukumu la mpangaji (au mwakilishi wa mpangaji) kuomba malazi au marekebisho. 
Mwenye nyumba hawezi kutarajiwa kujua mahitaji ya mtu binafsi. Ingawa haihitajiki kwa 
Sheria ya Haki ya Nyumba, inashauriwa kwamba maombi ya malazi ya busara au mareke-
bisho yafanywe katika maandiko pamoja na kutoa uthibitisho kwamba mpangaji ana 
ulemavu na anahitaji malazi au marekebisho.

Barua yako inapaswa:
1.  Kusema ni wapi unakaa na ni nani 

anayewajibika jengo; 

2.  Kuonyesha kuwa unastahili kama mtu 
mwenye ulemavu kama inavyofafanuli-
wa na Sheria ya Haki ya Nyumba (sio 
lazima kufunua asili au ukali wa 
ulemavu wako);

3.  Kueleza sera, utawala, au kizuizi cha 
usanifu ambayo ni shida kwako;

4.  Kueleza jinsi hiyo sera au kizuizi  
kinaingiliana na hitaji zako, haki, au 
starehe za nyumba yako; 

5.  Kwa uwazi na lugha fupi, eleza malazi 
unatafuta kwa sera, utawala, au kizuzi;

6.  Kutaja sheria linalolinda haki zako;

7.  Kwa malazi tumia: Marekebisho ya 
Sheria ya Haki ya Nyumba, Sec. 804 (42 
U.S.C. 3604) (f)(3)(B);

8.  Kwa marekebisho tumia: Marekebisho 
ya Sheria ya Haki ya Nyumba, Sec. 804 
(42 U.S.C. 3604) (f)(3) (A);

9.  Kuomba majibu ya maandishi kwa 
wakati fulani;

10.  Iwe pamoja na saini na tarehe ya ombi, 
kumbuka kuweka nakala ya ombi lako 
kwenye faili zako.

Ona Sampuli ya Mabarua; Malazi ya Busara na Sampuli ya Mabarua; Maombi ya 
Marekebisho ya Busara;  
Reasonable Modification Requests
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Jina Lako 
Anwani Yako

Tarehe

Jina la Mwenye Nyumba 
Anwani ya Mwenye Nyumba

Mpendwa {Ingiza Jina a Mwenye Nyumba}:

Ninaishi {ingiza anwani}. Mimi (au mshiriki wa kaya yangu) ni mtu mwenye mlemavu kama 
inavyoelezewa na Sheria ya Haki ya Nyumba. Ninaandika kwa kuomba ruhusa ya kutengeneza 
marekebisho ya busara chini ya Sheria ya Haki ya Nyumba.

Ombi Linalowezekana 1: Ninaomba ruhusa ya kufunga njia kwenye mlango wa nyumba yangu.

Ombi Linalowezekana 2: Ninaomba ruhusa ya kufunga baa za kunyakua bafuni.

Ombi Linalowezekana 3: Ninaomba ruhusa ya kufunga ugunduzi wa kuona moshi katika ghorofa.

Kutokana na marekebisho ya Sheria ya Haki ya Nyumba (42 U.S.C. 3604) (f)(3)(A), na Sheria ya Haki 
ya Nyumba ya Serikali ya Pennsylvania, watoaji wa nyumba wanapaswa kuruhusu wapangaji 
kufanya marekebisho ya busara kama ilivyo muhimu kwa kuwezesha mtu mwenye ulemavu kuishi 
vizuri kwenye majengo. Kukataa ombi la marekebisho ya busara kwa mtu mwenye ulemavu ni 
ukiukaji wa Sheria ya Shirikisho kwa Haki ya Nyumba.

Unaweza kutaja taarifa kutoka Idara ya Makazi ya Merikani na Maendeleo ya Mijini pamoja na Idara 
ya Haki inayoelezea jukumu za watoaji wa nyumba chini ya Sheria ya Haki ya Nyumba kufanya 
makazi busara kwa watu wenye ulemavu. Unaweza kupata taarifa hiyo kwa kutembelea equalhous-
ing.org na kubonyeza kwenye Kituo cha Rasilimali za Mwenye Nyumba.

Tafadhali jibu ombi langu kwa maandishi katika siku kumi kutoka tarehe ya barua hii. Ninasubiri 
jibu lako na kuthamini umakini wako kwa hili jambo muhimu.

Kwa Dhati,  
Saini Yako  
Chapa Jina Lako

SAMPULI YA BARUA 

MAKAO MAZURI
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Jina lako  
Anwani yako

Tarehe

Jina la Mwenye Nyumba 
Anwani ya Mwenye Nyumba

Mpendwa {Ingiza Jina la Mwenye Nyumba}:

Ninaishi katika {Ingiza Anwani}. Mimi (au mwanachama wa kaya yangu) ni mtu mwenye ulemavu 
kama inavyofafanuliwa na Sheria ya Haki ya Nyumba. Ninaandika kwa kuomba malazi busara chini 
ya Sheria ya Haki ya Nyumba ya Shirikisho.

Ombi Linalowezekana 1: Ninaomba ruhusa kwa mnyama wa kusaidia na maisha ya kila siku. 
Ninaelewa kwamba sheria za jengo zetu zinasema mnyama wa nyumbani haruhusiwi. Walakini, 
ninaomba kwamba umruhusu mnyama msaidizi katika nyumba yangu.

Ombi Linalowezekana 2: Ninaomba kuhifadhi nafasi ya maegesho karibu sana na kitengo changu. 
Ninaelewa maegesho ni kwa anayekuja kwanza, lakini kwa sababu ya uhamaji wangu mdogo, 
ninaomba kuhifadhi nafasi ya maegesho karibu sana na kitengo changu.

Ombo Linalowezekana 3: Ninaomba kulipa kodi yangu tarehe 6 ya mwezi bila ada ya kuchelewa. 
Ninapata cheki zangu za ulemavu tarehe 5 ya mwezi.

Kulingana na Marekebisho ya Sheria ya Haki ya Nyumba Sec. 804 (42 U.S.C. 3604) (f)(3)(B), (3) kwa 
madhumuni ya kifungu hiki, ubaguzi pamoja na – (B) kukataa kufanya malazi ya busara katika 
sheria, sera, mazoea, au huduma, wakati makazi kama haya yanaweza kuwa muhimu kumpatia mtu 
kama huyo fursa sawa ya kutumia na kufurahia makao. Kukataa ombi la malazi ya busara kwa mtu 
mwenye ulemavu ni ukiukaji wa Sheria ya Haki ya Nyumba.

Unaweza kutaja taarifa kutoka Idara ya Makazi ya Merikani na Maendeleo ya Mijini pamoja na Idara 
ya Haki inayoelezea jukumu za watoaji wa nyumba chini ya Sheria ya Haki ya Nyumba kufanya 
makazi busara kwa watu wenye ulemavu. Unaweza kupata taarifa hiyo kwa kutembelea equalhous-
ing.org na kubonyeza kwenye Kituo cha Rasilimali za Mwenye Nyumba.

Tafadhali jibu ombi langu kwa maandishi katika siku kumi kutoka tarehe ya barua hii. Ninasubiri 
jibu lako na kuthamini umakini wako kwa hili jambo muhimu.

Kwa Dhati, 
Saini Yako ;  
Chapa jina Lako

SAMPULI YA BARUA 

OMBI LA MAREKEBISHO YA BUSARA
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Thibitisha Ulemavu & Hitaji
Wakati gani mtoaji wa nyumba anaweza kuuliza uhakiki wa ulemavu na hitaji kwa 
malazi sanifu au marekebisho?
Ikiwa ulemavu ni dhahiri na hitaji kwa malazi ya busara au marekebisho pia ni dhahiri, 
mtoaji wa nyumba hawezi kuuliza uthibitisho wa ziada (kwa mfano, mtu mwenye kipofu 
anayetumia mbwa kumwongoza).

Ikiwa ulemavu ni dhahiri, lakini hitaji kwa malazi busara au marekebisho haijulikani wazi, 
mtoaji wa nyumba ameruhusiwa kuomba habari kwa kutathimini ulemavu unaohusiana na 
hitaji (kwa mfano, mtu mwenye kipofu anayekuwa na paka kwa ajili ya msaada wa kihisia).

Ikiwa ulemavu na hitaji haviko wazi, mtoaji wa nyumba anaweza kuomba uthibitisho 
kwamba mpangaji ana ulemavu na ana ulemavu unaohusiana na hitaji la malazi ya busara 
au marekebisho (kwa mfano, mtu mwenye ugonjwa wa akili anayetumia msaada wa 
mnyama).

 Mtoaji wa nyumba hawezi kuuliza:

• Asili au ukali wa ulemavu

•  Maswali ambayo yangesababisha uache haki zako za siri kuhusu hali ya matibabu au 
historia yako

• Kuona taarifa za matibabu

Wanyama Wasaidizi
Wanyama wasaidizi kwa watu wenye ulemavu sio w anyama wa nyumbani. Wanyama 
wasaidizi ni wanyama ambaowanafanyakazi,wana-
toamsaada,au wanafanya kazi kwa faida ya mtu 
mwenye ulemavu – pamoja na kutoa msaadakwa ajili 
ya ugonjwa wa kiakili au kihis.ia. Wanyama wasaidizi 
wa kihisia wanapunguza moja au zaidi za dalili za 
ulemavu wa mtu. Mtoaji wa nyumba hawezi kukataa 
makazi au kufukuza mtu mwenye ulemavu kwa 
sababu mnyama msaidizi anahitajika.

Chini ya Sheria ya Haki ya Nyumba mnyama msaidizi 
hahitajiki kuwa na mafunzo rasmi au uthibi tisho, na 
mtoaji wa nyumba haruhusiwi kuhitaji ada ya 
mnyama (pet) na/ au amana ya usalama ya ion-
dolewe kwa mnyama msaidizi Sera zinazozuia 
ukubwa, uzito, au aina ya wanyama wa nyumbani 
wanaoruhusiwa haifai kwa wanyama wasaidizi. 
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Upatikanaji & Ujenzi Mpya
Chini ya Sheria ya Haki ya Nyumba, nyumba za ghorofa moja katika jengo jipya lenye 
vitengo vingi zilizojengwa kwa umiliki wa kwanza baada ya tarehe 13 mwezi wa Machi 
1991 lazima zipatikane ikiwa majengo yana vitengo nne au zaidi na ikiwa vitengo viko 
kwenye ghorofa la kwanza au vikihudumiwa na lifti. Kwa ajili ya kufuata Sheria ya Haki ya 
Nyumba, nyumba lazima iwe pamoja na huduma zifuatazo:

• Mlango wa jengo unaopatikana kwenye njia inayopitika kwa urahisi

• Kupatikana kwa umma na maeneo ya matumizi ya kawaida

• Milango ambayo inaruhusu mtu anayetumia kiti cha gurudumu aingie

• Jia inayopatikana ndani ya kitengo cha makazi

•  Swichi za taa, matundu ya umeme, na kisawazisha joto vinapatikana

• Uimarishaji katika kuta za bafuni kwa ufungaji wa baadaye wa baa za kunyakua

• Jiko na bafu ambazo zinaruhusu mtumiaji wa kiti cha magurudumu kupita vizuri katika 
hizo nafasi

Nini cha kufanya ikiwa unafikiri umepatwa na  
ubaguzi wa makazi

Ikiwa unaamini umepatwa na ubaguzi wa nyumba, ni muhinu kudumisha rekodi na 
nyaraka na majina, tarehe, na maelezo kuhusu ubaguzi ili kusaidia kuhakikisha kesi yako. 
Panakuwa hiari nyingi kwa kufungua kesi ya ubaguzi wa nyumba dhidi ya mwenye 
nyumba.

Lawama za haki ya nyumba zinaweza kuhifadhiwa na Idara ya Nyumba ya Marekani na 
Idara ya Mijini kwa muda zaidi ya mwaka mmoja baada ya tukio au Uhusiano na Binada-
mu wa Pennsylvania litahifadhi lawama kwa muda wa siku 180 baada ya tukio hilo. Zaidi 
ya hayo, kesi linaweza kushitakiwa katika korti ya shirikisho hadi miaka miwili. Ikiwa 
mwenye nyumba anashitakiwa kwamba amefanya ubaguzi, wahasiriwa wa ubaguzi huo 
wa nyumba wanaweza kupewa gharama walizotumia kupata makazi mbadala na gharama 
zozote za ziada zinazohusiana na nyumba hiyo. Uharibifu usiokuwa wa kifedha kama aibu 
(udhalilishaji), uchungu wa kiakili, au majeraha ya kisakolojia mengine yanaweza pia 
kurudishwa.
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Kwa mashauriano ya bure ya Mwenye Nyumba au Haki ya Mpangaji wa Nyumba au 
msaada wa kiteknologia kutengeneza lawama ya Haki ya Nyumba katika kaunti za 
Lancaster na York, piga simu kwa LHOP Haki ya Nyumba 717- 299-7840 au ufungue www.
lhop.org.

Kuweka lawama ya Mahusiano ya Binadamu wa Pennsylvania, piga simu kwa 215-560-
2496 au ufungue www.phrc.pa.gov.

Ikiwa unaishi katika mji wa Philadelphia au katika kaunti za Bucks, Chester, Delaware, 
Lehigh, Montgomery, au Northampton katika Pennsylvania, unaweza kupiga simu Kituo 
cha Usawa wa Makazi kwa ushauri, uchunguzi, na chaguo na utekelezaji kwa msingi juu ya 
hali za kesi yako. Utupige simu kwa

267-419-8918 au 866-540-FAIR (3247) au barua pepe info@equalhousing.org au fungua 
equalhousing.org. Kuweka lawama na Idara ya Nyumba ya Merikani na Idara ya Maende-
leo ya Mji, piga simu kwa Ubaguzi wa Makazi HUD kwa 1-800-669-9777 au fungua www.
hud.gov.
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Makosa ya kawaida ya Haki ya Makazi yanayofanywa na Watoa-
ji wa Nyumba na jinsi ya Kuyaepuka

1. Kushindwa kutunza kumbukumbu 
  Hata wenye nyumba ambao wanakuwa na nia ya haki ya nyumba wanaweza kujikuta 

wanakataliwa lawama ya haki ya nyumba – au hata kesi ya kisheria. Kufuata haki ya 
nyumba katika maingiliano yako yote na wapangaji na wapangaji wanaotarajiwa ni 
ulinzi bora dhidi ya lawama ya ubaguzi wa nyumba.

2. Kutofuata vizuri kanuni za sheria na masharti 
  Sheria na masharti vinapaswa kuwa sawa na kutumika kila wakati. Ingelikuwa 

vigumu kutetea dhidi ya lawama ya ubaguzi ikiwa meneja au mwenye nyumba 
ametumia sheria kwa nguvu zaidi kwa wapangaji wa sasa au wa baadaye.

3. Kulipiza Kisasi 
  Sheria ya Haki ya Nyumba hufanya iwe halali kulazimisha, kutisha, kuogopesha, au 

kuingiliana na mtu yeyote ambaye anatumia haki zake ambazo zinalindwa na sheria. 
Kwa hivyo, ikiwa mpangaji anafaili lawama na serikali yoyote, mtaa, au shirika la 
serikali, mtoa nyumba lazima amruhusu huyo mpangaji kutumia haki hiyo.

4. Nyumba za watu wazima tu 
  Katika mwaka 1988 bunge ilirekebisha Sheria ya Haki ya Nyumba za Serikali kwa 

kuzuia ubaguzi wa msingi wa hali ya familia (uwepo wa watoto chini ya umri wa 
18). Ni haramu kuzitenga familia zenye watoto kutoka kwa nyumba isipokuwa tu 
kitengo kimeainishwa kuwa ni makazi kwa ajili ya watu wazee. Sera na taratibu 
lazima zionyeshe nia ya kutoa nyumba kwa watu wa umri wa miaka 55 au zaidi, 
wanaishi watu wa umri wa miaka 62 au zaidi, au kwamba angalau 80% ya vitengo 
vimechukuliwa na mtu mmoja au watu wengi wenye umri wa 55 au zaidi.

5. Ukiukaji wa Sheria ya Hali ya Familia kwa sababu ya wasiwasi juu ya usalama
   Sheria ya usalama lazima iwe imeandaliwa kwa makini kwa kuepuka mgogoro 

na sheria linalopinga ubaguzi dhidi ya familia zenye watoto. Meneja au mwenye 
nyumba anaweza kukiuka sheria bila kujua wakati anajaribu kutekeleza sheria za 
usalama. Mazoea haramu ni pamoja na kukataa kukodisha kwa familia zenye watoto 
wachanga kwa sababu ya wasiwasi ya usalama wa kuogelea, kukataza matumizi 
ya eneo la burudani na watoto, na kukataa kukodisha vitengo vya ghorofa venye 
roshani kwa familia zenye watoto.

6. Kushindwa kuwapatia watu wenye ulemavu makazi ya busara 
 Ni ukiukwaji wa mtaa, serikali, na shirikisho kwa Sheria za Haki ya Nyumba kwa:

• Kukataa kukodisha kwa mtu mwenye ulemavu;
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•  Kukataa marekebisho ya busara wakati marekebisho hayo yanaweza kuwa muhimu 
kwa

•  Kukataa kuondoa au kubadilisha sera, taratibu, au huduma wakati yangemruhusu 
mpangaji aweze kutumia na kufurahia makao

  Kuomba makao na marekebisho kutoka wapangaji wenye ulemavu lazima wawe 
wenye busara; walakini, kama mali yako inapokea ufadhili wa shirika (Kifungu cha 8, 
Mali ya Mkopo wa Ushuru, Mamlaka ya Makazi, na kadhalika), unaweza kuhitaji 
kulipia makazi au marekebisho. Usimamizi una haki ya kuomba nyaraka ya ulemavu 
kutoka kwa mtu anayefanya kazi ya utibabu au matibabu ya kuzoeza mwili. Ombi la 
makazi lisiwe mzigo wa usimamizi wala wa kifedha; kwa hivyo, mwenye nyumba 
anaweza kuomba kwamba mpangaji aweke pesa katika akaunti ya kuhifadhi kwa 
kurudisha mali katika hali yake ya asili ikiwa marekebisho hayawezi kutumiwa na 
wapangaji wa baadaye, na yeye anaweza kuomba kwamba mabadiliko yawe 
yametengenezwa na mjenzi aliyethibitishwa. Kumbuka: Katika kaunti ya Lancaster, 
makazi kwa watu wenye ulemavu wa mwili ni yamepungua; ikiwa unaishi kwenye 
kitengo ambacho kimebadilishwa, ni mali ambayo inaweza kukodishwa haraka sana. 
 
Kwa mfano: Mwenye nyumba angehitaji kutenga nafasi ya maegesho kwa mpangaji 
aliye na ulemavu kama mpangaji anaomba hayo makazi ya busara, hata kama kwa 
kawaida nafasi za maegesho zisipewi kwa wapangaji. Nafasi inapaswa kuwa karibu 
sana ya njia inayopitika.

7.  Kushindwa kueleza kwa uwazi kwamba unafuata sheria za Wameneja wa Haki 
ya Nyumba na Maajenti wote wa Kampuni 
Malalamiko mengi kuhusu haki ya nyumba yanatokea kwa sababu ya maamuzi 
mmoja ya wakala wa kukodisha, meneja, au mfanyakazi wa matengenezo ambaye 
anamaliza ajira na anaacha mwenye nyumba akiwajibika. Wakumbushe wapangaji 
na wafanyakazi wa kujitolea kwako kuhusu haki ya nyumba. Kuonyesha matangazo 
ya haki ya nyumba katika maeneo maarufu. Kusambaza mara kwa mara taarifa ya 
kutii kwako kwa haki ya nyumba kwa wapangaji na wafanyakazi katika taarifa ya 
jamii.

8. Kushindwa Kutoa Mafunzo kwa Wafanyakazi wote j 
  Sheria zinabadilika. Bunge inapitisha sheria mpya na marekebisho. Uamuzi wa korti 

unaongeza maana mpya kwa sheria zilizopo. Meneja, wakala wa kukodisha, au 
mfanyakazi wa matengenezo wanaweza kuvunja sheria bila kujua, bila kutambua 
kwamba sheria imebadilika. Wafanyakazi wako wote wahudhurie semina za mafunzo 
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kuhusu haki ya nyumba angalau mara moja kwa mwaka. Ikiwa biashara yako iko 
katika kaunti za Lancaster na York, mafunzo yametolewa na Usawa wa Makazi & 
Usawa Taasisi ya LHOP. Piga simu kwa (717) 291-9945, Ugani wa simu (ext) 109.

9. Viwango vya Makazi visivyowezekana 
  Idara ya Makazi na Maendeleo ya Mjini inasema kwamba kikomo cha makazi 

kwenye chumba cha kulala cha watu wawili yanadhaniwa kuwa ya busara ambapo 
hakuna viwango vya makazi ya mtaa. Kulingana na hali, walakini, kikomo kama hicho 
kinaweza kikapingwa, na chochote chini ya watu wawili kwenye chumba cha kulala 
kinaweza kukiuka Sheria za Haki ya Nyumba kwa kuwa na athari mbaya dhidi ya 
familia zenye watoto. Pia, viwango vya makazi vyovyote vile ambavyo vinakuwepo 
lazima vitumiwe wakati wote.

10.  Kushindwa Kuwasiliana na Wapangaji wako 
“Uhodari wa mawasiliano madhubuti”unaweza kuwa umetumiwa kupita kiasi, lakini 
ni muhimu sana katika mahusiano ya mwenye nyumba na mpangaji. Eleza kwa 
uwazi na kwa uvumilivu kwa wapangaji wako uamuzi wowote au hatua unayochukua 
ambayo inaweza kuwa na athari mbaya kwa hali ya nyumba zao. Kwa mfano, lugha 
ngumu katika “Taarifa ya Kuacha” mara nyingi inaeleweka na wapangaji kuwa 
wanafukuzwa. Eleza kwa mpangaji kwamba kusudi za tahadhari ni kusahihisha 
ukiukaji uliotambulishwa. Hii inaweza kuzuia wakala wa haki ya makazi asipigwe 
simu.

Habari ya Ziada kwa Sheria ya haki ya Nyumba
Makazi yaliyofunikwa na Sheria ya Haki ya Nyumba
Kutokana na Sheria ya Haki ya Nyumba ya Serikali na Sheria ya Mahusiano ya Binadamu 
wa Pennsylvania, makazi yafuatayo yamefunikwa chini ya Sheria:

• Vyumba vilivyokodishwa

• Mbuga za Nyumba ya Rununu

• Nyumba iliyofadhiliwa, iliyouzwa, au 
iliyokodishwa

• Kondomu ( Condominiums)

• Ardhi inayogharamiwa, inayouzwa, 
au inayokodishwa

Ubaguzi wa Makazi Unaweza kuwa Ghali
•  Chini ya Sheria ya Haki ya Nyumba, uharibifu wa asili na adhabu pamoja na 

urejeshaji wa gharama za korti na ada ya kisheria inaweza kurudishwa kwa wahasiri-
wa. Zaidi ya hayo, adhabu ya kiraia inaweza kuwekwa.

• Unafuu mwingine wa usawa uweza kujumuisha pamoja na upatikanaji wa kitengo  
cha makazi kinachohusika katika malalamiko au sehemu inayoweza kulinganishwa na 
huduma au vifaa vya makao.

• Amri ya korti kuacha tabia ya ubaguzi unaweza pia kuwa suala.

B
ef

or
e 

Re
nt

in
g

W
AT

O
A

JI 
W

A
 N

YU
M

BA

22



Jilinde Mwenyewe
• Uzingatie malalamiko yote kwa 
makini.

• Usiwe na hofu ya kuuliza maswali au 
kupata majibu kutoka kwa wakala 
anayeongoza uchunguzi wa malala-
miko.

• Tengeneza sera, taratibu, na 
miongozo katika maandiko kabla ya 
wakati, na uwafuate katika kila kesi.

•  Hakikisha kwamba vitendo vyote, 
sera, na taratibu viko kwenye msingi 
halali, hakuna ubaguzi kwa sababu 
za biashara.

•  Rekodi zilizo sahihi na kamili zipati-
kane kwa kuonyesha kwamba hizi 
sera, taratibu, na miongozo vilifuati-
wa katika kesi kama hizo.
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Wakati wa kutafuta ghorofa unakuwa na mambo mengi ya kuzingatia. Yafuatayo ni baadhi 
ya	mambo	muhimu	ya	kufikiria	na	kukumbuka	kama	unaanza	utafutaji	wako	wa	makazi	na	
vitengo vinavyopatikana.

Gharama
Ghorofa ni nafuu? Kodi lako na gharama za matumizi lazima ziwe kiasi karibu na 40% ya 
mapato yako ya kila mwezi. Kumekuwa na mwongezeko wa kodi katika miaka michache 
iliyopita? Kiasi gani? Kitu gani pamoja na kodi? Tafuta ni nani anayewajibika kulipa joto, 
gesi, elektroniki, maji ya moto, maji/maji taka, kuchakata, na kuondoa takataka. Uliza 
historia ya gharama za matumizi za kila mwezi kwa hivyo unajua unachotarajia.

Mahali
Makazi	yako	karibu	na	kazi	yako,	shule,	utunzaji	wa	watoto,	usafiri	wa	umma,	ununuzi,	na	
huduma za matibabu?

Usalama
Mali na eneo la jirani limehifadhiwa vizuri na kwa usalama? Fanya milango, madirisha, 
na milango ya kuingia kwa jengo hilo kuwa salama na kufuli zinazofanya kazi na zote 
zinatumika kwa kutoka wakati wa dharura? 

Afya
Kuna ushahidi wa panya na wadudu? Ikiwa shida kama hiyo inatokea, je mwenye nyumba 
atalipa kwa kuvimaliza? Rangi inatoka? Jihadharini na risasi ya sumu kutoka kwenye rangi 
ya risasi, haswa ikiwa una watoto.

Usalama wa Moto / Vigunduzi vya Moshi 
Je njia za kuepuka moto ni rahisi kupata? Tayari kizima moto kinapatikana hapo? 
Kuna vigunduzi vya moshi pale? Kuna vigunduzi vya moshi vinavyofanya kazi? Ni nani 
anawajibika kwa matengenezo yao? Sheria ya Pennsylvania inasema kwamba mwenye 
nyumba atatoa vigunduzi vya moshi vinavyofanya kazi katika kila kitengo. 

Majirani
Je nyumba iko kimya? Unaweza kusikia majirani wako 
kando, juu, au chini yako? Uliza wengine ndani ya 
ghorofa kuhusu chanya na kipengele hasi ya kuishi 
hapo.

Kimuundo
Ngazi ziko salama na zina mwanga? Madirisha 
yako yamefutika? Mbao ziko zinapasuka, kuoza, 

B
ef

or
e 

Re
nt

in
g

KA
B

LA
 Y

A
 K

U
KO

D
I

24

MAMBO YA KUFIKIRIA KABLA YA 
KUKODI NYUMBA



kuharibiwa na maji, au mchwa umeambukizwa? Je mwenye nyumba ameweka madirisha 
ya dhoruba, skrini, na vivuli? Sakafu ziko imara na bila mashimo, nyufa, au vibanzi? 
Hakikisha kwamba paa la mawe na bodi za sakafu zote zipo. Hapo kuna nyufa zozote au 
mashimo kwenye kuta? Hakikisha hakuna huru au plasta inayoanguka. Je kuta na madari 
vimepakwa rangi au imewekwa ukuta na hakuna nyufa?

Huduma
Joto:	Angalia	tanuru	au	chanzo	kingine	cha	joto.	Hakikisha	kuna	njia	wazi	ya	kufikia	
chanzo cha joto na kwamba kinafanya kazi kwa ufanisi. Hakikisha upepo hauingii kupitia 
kwenye milango na madirisha.

Maji: Kunapaswa kuwepo maji ya moto na ya baridi yanayotiririka. Hakikisha maji 
yanatiririka kwa nguvu. Hakikisha ujue valvu ya kuzima iko sehemu gani.

Maji Taka: Vyoo vinasukuma maji vizuri? Hakikisha hakuna shida zozote za maji katika sinki 
na bafu. Je, sakafu karibu na bafu na vyoo iko imara?

Umeme: Je matundu ya umeme yanatosha pale? Waya ni za kutosha kwa vifaa vyovyote 
unavyotaka kuvileta ndani ya kitengo? Tafuta waya yoyote iliyovunjika au kuchanika au taa 
nyembamba zinazoning’inia kutoka kwa waya isiyo na misaada, kwani hizi ni hatari kwa 
usalama. Ujue sanduku la fyuzi liko sehemu gani.

Kuondolewa kwa takataka: Kuna sera gani kwa kuondolewa kwa takataka? Kuna pipa za 
takataka? Je ziko imara ili panya wasiingie?

Kupasha joto, Uingizaji wa hewa & Vifaa vya kuingiza hewa ya 
baridi
Je,	kuna	njia	wazi	ya	kufikia	kwenye	vifaa	vya	kusawazisha	hewa?	Wewe	utaweza	
kusawazisha joto au mwenye nyumba atasawazisha joto? Kwa kawaida ikiwa gharama ya 
joto inajumuishwa ndani ya kodi, mwenye nyumba atasawazisha joto. 

Uhifadhi
Lipo eneo la kuhifadhia ndani/nje ya kitengo cha kukodisha?

Vyombo & Vifaa
Ni nini kimejumuishwa katika ghorofa? Uliza kama kuna friji, mashine ya kuosha na 
kukausha, mapazia, zulia, au vyombo vingine vinavyojumuishwa katika kukodisha kitengo. 
Ni nani anayewajibika kulipa kwa vitu hivyo ikiwa vinahitaji matengenezo?

Chumba cha Kufulia
Iko	salama?	Iko	wazi	na	ina	mwanga	wa	kutosha?	Iko	wazi	masaa	24	au	ufikiaji	umezuiliwa	
kwa masaa fulani? Imezuiliwa kwa matumizi ya wakazi tu.

B
efore Renting

KA
B

LA
 YA

 KU
KO

D
I

25



A
pp

ly
in

g 
fo

r R
en

t
M

A
O

M
B

I Y
A

 K
U

KO
D

I

Maswali ambayo mwenye nyumba anaweza akauliza anayetara-
jiwa kuwa mpangaji

Watoa nyumba wanaweza kuulizia uwezo wa mpangaji kufuata sera za upangaji. 
Hii inamaanisha kuwa mwenye nyumba anaweza kuuliza kama unayo mapato ya 
kutosha kulipa kodi, kama utajitahidi kuzingatia sheria za jengo, na maswali mengine 
yanayohusiana moja kwa moja na upangaji. Pia, mtoa nyumba anaweza kutumia vigezo 
visivyo vya ubaguzi vilivyoundwa kwa kutathmini uaminifu wa anayetarajiwa kuwa 
mpangaji, kama vile kuwekewa mkopo au cheki za uhalifu wa nyuma. Maswali yote 
yaliyoulizwa na mtoa nyumba lazima yaulizwe kwa waombaji wote bila kuangalia ukabila, 
rangi, kidini, taifa yake ya asili, jinsia, hali ya familia, au ulemavu. Tafadhali rejea kifungu 
juu ya Sheria ya Haki ya Nyumba kwa maelezo ya haramu ya ubaguzi wa makazi. Hauwezi 
kukataliwa usikodi ghorofa kwa sababu ya ukabila wako, rangi, kidini, asili yako ya kabila, 
jinsia, ulemavu, kwa sababu una watoto, au kwa sababu uko juu ya umri wa miaka 40.

Viwango vya Sifa ya Kifedha
Kila mwenye nyumba anaweza kuwa na viwango vya sifa ya kifedha yeye mwenyewe. 
Fomula inayotumiwa na wenye nyumba wengi kuhitimu mkodishaji ni: mapato ya kila 
mwezi ya jumla * 40% = kiasi mpangaji anaweza kulipa kwa kodi pamoja na gharama 
za matumizi. Kwa mfano: $1,500/kila mwezi * .40 = $600 kwa kodi ya mwezi pamoja na 
gharama za matumizi.

Wenye nyumba wengine wanaweza kulazimisha kuwa familia iwe na mapato ya mara 
tatu au mara nne kodi ya kila mwezi ili kufuzu ghorofa. Ikiwa anayetarajiwa kukodisha 
anaomba	ghorofa	na	hakufikia	sifa	za	mapato,	mtu	huyo	anaweza	akapata	shida	ya	kulipa	
kodi kwa sababu ya gharama nyingine kama vile malipo ya gari, utunzaji wa watoto, 
gharama za matibabu, chakula, nguo, na kadhalika, lazima viwe vimelipiwa.

Maombi ya Kukodi Nyumba
Meneja ya mali au mwenye nyumba anaweza akauliza anayetarajiwa kukodi kujaza ombi 
la ukodeshaji wa nyumba. Ombi hilo linaweza likauliza:

•  Marejeo ya mkopo na habari nyingine ya msingi wa uaminifu

• Orodha ya wenye nyumba wa zamani pamoja na namba zao za simu na anwani

• Historia ya ajira pamoja na taarifa ya mshahara

• Ada ya ombi ambayo inaweza isirudishwe

• Kodi ya mwezi wa kwanza pamoja na amana ya usalama

Wapangaji wanaotarajiwa wanapaswa kusoma ombi kwa uangalifu ili waweze kufahamu 
matokeo yanayowezekana iwapo wataamua kutokuchukua cha kukodisha.   
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Ikiwa mwenye nyumba anahitaji amana ya usalama wakati wa maombi, uliza kama 
amana itarudishwa. Hakikisha unapata risiti kwa pesa zote zinazolipwa.
Uliza kusoma mkataba wa kukodi uliopendekezwa kabla ya kusaini ombi la kukodi 
kwani unaweza kuwa unajifunga kwa kukodi kama ilivyo bila mazugumzo ya 
masharti yake.

Kukataliwa kwa Maombo
Kuna sababu mbalimbali zinazoweza kumsababisha mwenye nyumba akatae mwombaji 
wa kukodi. Zaidi ya kufuzu kwa viwango vya sifa za kifedha, alama za mikopo, marejeo 
mabaya ya wenye nyumba, na/au hukumu za awali zilizoingizwa dhidi ya mwombaji wa 
kukodisha na mahakama. Zote zinaweza kusababisha kukataliwa kwa maombi yako. 
Ikiwa mpangaji au mwombaji anakataa au hawezi kufuata sheria ambazo zinatumika kwa 
wapangaji wote, au ikiwa mtu angeleta tishio la afya au usalama kwa wengine, basi mtoaji 
wa nyumba anaweza kukataa mwombaji huyo.

Historia ya Kihalifu
Je, mwenye nyumba anaweza kukataa kukodisha kwa mtu mwenye asili ya 
kihalifu?  
Ndiyo- lakini inategemea na mazingira. Idara ya Makazi ya Amerika na Maendeleo ya Mji

(HUD) imetoa mwongozo unaosema kwamba sababu ya utofauti wa kabila katika mfumo 
wa haki za uhalifu, marufuku ya ujumla (au kukataa kukodisha kwa mtu yeyote na aina 
yoyote ya historia ya uhalifu, bila kujali hali ya mambo) ingekuwa kuwa na athari kubwa 
sana ya waombaji weusi au walatino, na kama vile, ingeweza kukiuka Sheria ya Haki ya 
Nyumba.

Mwongzo	wa	HUD	unasema	kwamba	watoaji	wa	nyumba	wanapaswa	kufikiria	asili	na	
usalama vya uhalifu na kiasi cha muda ambacho kimepita wakati wa kuamua ikiwa mtu 
angeleta tishio la afya na usalama wa wakazi wengine. Mwongozo umeotolewa na HUD 
unasema kwamba kukamatwa tu hakuonyeshi hatia na mtu hapaswi kukataliwa nyumba 
kwa sababu ya kukamatwa bila hukumu. Zaidi, watoaji wa nyumba lazima watumia vigezo 
vya usawa kwa waombaji wote na wapangaji, bila kujali tabaka linalolindwa. Kutumia asili 
ya uhalifu kama kizingizio cha ubaguzi kwa msingi wa tabaka lililolindwa ni haramu.

Kuna hitilafu katika mwongozo wa HUD juu ya asili za uhalifu. Ikiwa mtu anapata hukumu 
ya utengenezaji na / au usambazaji wa dawa za kulevya, wanaweza kukataliwa nyumba na 
mwenye nyumba havunji Sheria ya Haki ya Nyumba.

Kumbuka: Hii hitilafu haijumuishi mashitaka ya madawa ya kulevya ambayo hayaongozi 
kwa kushawishi au imani ya kumilki tu.
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Nini ikiwa mwenye nyumba anakataa kukubali vocha ya 
nyumba au usalama wa kijamii au mapato ya ulemavu?
Katika Pennsylvania, chanzo cha mapato siyo tabaka inayolindwa, hii inamaanisha 
kwamba mwenye nyumba anaweza kukataa kukodisha kwa watu walio na Vocha ya 
Uchaguzi wa Makazi kutoka kwa Mamlaka ya Makazi. Maeneo mbalimbali katika 
Pennsylvania yameongeza chanzo cha mapato kama tabaka linalolindwa. Wasiliana na 
serikali ya mtaa wako au manispaa kujua kama chanzo cha mapato ni tabaka linalolindwa 
katika eneo lako pamoja na msaada wa jamii yako ikiwa umekataliwa nyumba kulingana 
na chanzo cha mapato yako.

Hifadhi ya Jamii au Hifadhi ya Jamii kwa Mapato ya Ulemavu ni mapato yanayoweza 
kuthibitishwa ambayo yanahusiana moja kwa moja na tabaka linalolindwa (umri juu ya 
miaka 40 na / au ulemavu). Kukataa kupitisha maombi kwa sababu mpangaji hafanyi kazi 
ni ubaguzi usiyo halali ikiwa mpangaji ana mapato mengine yanayothibitiwa kama vile 
Hifadhi ya Jamii kwa Mapato ya Ulemavu hiyo ingefanya wafuzu kifedha kukodi.
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Hiki ni cheti cha masaa 8 za kozi ya masomo ya kukodi
 iliyotengenezwa kwa kuongezea kuelewa kwako kwa:

Kushirikiana kwa Mtaala:Ufadhili ulitolewa na:

Jiandikishe Leo!

www.lhop.org au upige 717-291-9945 ext. 100 
Ada ya kozi ya $25.00 pamoja na Kiamsha Kinywa na Chakula cha Mchana.

Uliza kuhusu Fursa zetu za Usomi wetu!

Mambo ya Msingi ya Mikopo .Mawasiliano Mazuri ya 
Mwenye Nyumba /Mpangaji 

Kumiliki & Kujadili Historia yako ya Binafsi . Misingi ya 
Kukodi na Zaidi Kutoka kwa Watalamu

Njia yako kwa 
umbele mzuri

Kozi ya Faidi za Kukodi
Kukuza upangaji kwa kuelimisha wapangaji Lancaster Housing Opportunity Partenship
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Kuelewa Mkataba wa Kukodi
Mkataba wa kukodi, kama imeandikwa au ni ya mdomo, ni mkataba ambao huhamisha 
miliki na utumiaji wa mali ya kukodisha kwa mpangaji kwa kipindi fulani.

Mkataba wa kukodi unapaswa kufafanua haki na majukumu ya mwenye nyumba na 
mpangaji. Sheria ya Lugha Wazi ya Mkataba wa Watumiaji unalazimisha kwamba 
mikataba yote ya kukodi iwe imeandikwa, imeandaliwa vizuri, na imeundwa ili iwe rahisi 
kusoma na kuelewa.

Ikiwa mpangaji ana shida ya kuelewa mkataba wa kukodi, anapaswa kuomba msaada au 
kupiga simu kwa wakala wa mtaa ambaye anaweza kumsaidia.

•  Kumbuka, mkataba wa kukodi ni mkataba wa sheria. Unawajibika kisheria kwa mapata-
no yote ambayo umesaini katika mkataba.

• Uhakikishe kwamba unaelewa mapatano ya kukodisha kabla ya kuyasaini. Kwa kuyasa-
ini, unakubali kisheria na masharti yake kwa muda wa makubaliano ya kukodisha.

• Uhakikishe kwamba maeneo yaliyo wazi yote yameandikwa mstari au zimejazwa kabla 
unasaini kitu chochote.

• Uhakikishe unapata nakala ya makataba wote. Usikubali mwenye nyumba akisema yeye 
atakupatia nakala baadaye. 

Hakikisha yafuatayo yamejumuisha katika mkataba wako wa kukodi na kwamba unaelewa 
masharti:

• Anwani ya barabara, na namba ya simu ya mwenye nyuemba kwa dharura;

• Jina lako na jina la wengine ambao wamekubaliwa kuishi katika kitengo;

• Anwani ya mali ya kukodisha.

• Kiasi cha kodi la kila mwezi – uhakikishe unafahamu vipi, wapi, lini, na kwa nani kodi 
linapaswa kulipwa

• Tarehe ya kulipa kodi

• Ada za kuchelewa – Zina busara? Tarehe ya kuanza na kumaliza kukodi: Ni mkataba wa 
mwaka mmoja au mkataba wa mwezi kwa mwezi? Uhakikishe kwamba unaweza kulipa 
kodi kwa kipindi chote cha mkataba.

• Matakwa ya taarifa ya kuongeza muda / kumaliza kukodi: Je, mwenye nyumba anapas-
wa akupe taarifa lini kwamba utoke na lazima umpe mwenye nyumba taarifa lini ya 
kumaliza kukodi? (Kumbuka kwamba katika PA, mkataba wa kukodi unaweza kuondoa au 
kufupisha kisheria kipindi cha taarifa kinachohitajika kabla ya kufungua uhamishaji.)
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• Mkataba unanza kwa upya kila mwaka au unarudi kuwa mkataba wa mwezi hadi mwezi 
baada ya mwaka wa kwanza?

• Amana ya usalama: Uhakikishe unaelewa nini kitahitajika kwako wakati kuhama kutoka 
kitengo cha kukodi ili uweze kurudishiwa amana yako ya usalama

• Gharama za Matumizi: Ni nani anayewajabika kwa kulipa kwa gharama za matumizi?

• Matengenezo: Majukumu ya mpangaji ni yupi kwa matengenezo na uwasiliane na nani 
wakati matengenezo yanahitajika?

• Vifaa gani vimejumuishwa katika kukodi?

• Makubaliano ya wanyama wa nyumbani na amana ya usalama kwa mnyama yeyote 
(kumbuka, amana za usalama na ada za wanyama haiwezi kushtakiwa kwa wanyama wa 
kusaidia)

Tarehe ya Kulipa Kodi
Mikataba ya kikodi husema kwamba kodi linahitajika kulipwa tarehe ya kwanza ya mwezi. 
Unayo jukumu laa kuhakikisha kwamba kodi yako imelipwa kwa tarehe iliyoandikwa katika 
mkataba. Hata ikiwa mwenye nyumba yako anakuambia ni sawa ikiwa unachelewa siku 
chache, unakuwa bado unafungwa na masharti ya mkataba juu ya ada za kuchelewa 
kulipa na aghabu zingine.

Mabadiliko ya Mkataba wa Kukodi
Mabadiliko yoyote ya mkataba wa kukodi yasifanywe kabla ya mwanzo wa kipindi kipya 
cha kukodi, ambayo ni wakati wewe na mwenye nyumba yako mnanzisha mkataba 
kwa upya, isipokuwa watu wote wanakubaliana na mabadiliko yaliyopendekezwa kabla 
ya mwisho wa makataba wa kukodi. Isipokuwa mkataba wa kukodi unabainisha jinsi 
mabadiliko yanapaswa kufanywa, mwenye nyumba atapaswa kutoa kipindi kimoja kamili 
cha kukodisha kabla badiliko linafanywa.

Masharti ya Kawaida ya Mkataba wa Kukodi
• Wapangaji	lazima	wazingatie	usafi	wa	makao

• Wapangaji wanaweza wakazuiwa kutoka kwa kukodisha sehemu ya makazi kwa wapan-
gaji wengine bila ruhusa ya mwenye nyumba

• Wapangaji wanaweza wakazuiwa kutoka kwa kuvunja mkataba wa kukodi bila kutoa 
taarifa sahihi

• Mwenye nyumba anaruhusiwa kuingia ndani ya makazi kwa wakati unaofaa kwa 
ukaguzi, ukarabati, au kuionyesha kwa wapangaji watarajiwa, ikiwa wapangaji wa sasa 
wamepewa taaarifa mapema
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• Jina na taarifa za mtu wa kuwasiliana naye kwa matengenezo na ukarabati zinapaswa 
pia kujumuishwa

• Orodha ya taratibu ambazo mpangaji anatarajiwa kuzifuata inaweza kuwa imejumuish-
wa katika mkataba wa kukodi

Masharti ya Mkataba wa Kukodi yasiyoweza Kulazimishwa
Kwa kawaida wapangaji wanafungwa na sheria na masharti ya kukodi wanayoyasaini; 
walakini, sheria na masharti kadhaa haziwezi kulazimishwa kwenye korti.

 Mifano ya sheria za mkataba wa kukodi zisizoweza kulazimishwa zinajumuisha:

•  Wakati wapangaji wanaweza kuwa wanashitakiwa kwa uharibifu wa ghorofa, hawawezi 
kulazimishwa kulipa kwa matengenezo na ukarabati wa kawaida au matengenezo ya 
gharama chini ya kiasi fulani.

• Mpangaji hawezi kufanywa akubali nyumba au ghorofa “kama ilivyo.” Chini ya Dhama-
na ya Makazi, vifaa na huduma zilizotolewa kwenye majengo yaliyokodishwa lazima 
vitoshe ili kitengo kitumike kama ilivyokusudiwa kama eneo la makazi.(Tafadhali rejea 
kifungu juu ya matengenezo na dhamana ya makazi iliyopendekezwa.)

• Mpangaji hawezi kuondosha haki ya kujiwakilisha mwenyewe mahakamani.

• Mpangaji hawezi kufanywa akubali kwamba ikiwa anavunja ahadi yoyote katika kukodi, 
mwenye nyumba ana haki kuingia ndani ya ghorofa kwa nguvu, kubadilisha kufuli, na 
kuchukua mali za mpangaji.

• Mwenye nyumba hawezi kumfanya mpangaji akubali kuondoa haki zake za kusikilizwa 
mahakamani au kukiri kwa kuhumu. 

Kumbuka: Soma mkataba wa kukodi kwa makini kabla ya kuusaini! Hakikisha 
kwamba kila kitu kimeandikwa!

Epuka Kuamini Udanganyifu
Matangazo fulani ya kukodi yanaweza yasiwe ya kweli. Wadanganyifu mara kwa mara 
wanatangaza nyumba za kukodi ambazo hazipo, ambazo hawazimiliki, au hazipatikani. Pia 
wananakalisha orodha za kukodi, wanabadilisha taarifa ya barua pepe, halafu wanaweka 
matangazo yaliyobadilishwa katika magazeti na website kwa kudanganya watu wengi ili 
watoe pesa.
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Unaweza kuepuka kuamini udanganyifu kwa kukumbuka yafuatayo:

•  Usitume pesa kwa njia ya mtandao wala kumwandikia cheki mtu ambaye haujawahi 
kukutana naye kwa ajili ya ghorofa ambayo hujawahi kuiona. Kama huwezi kukutana na 
mwenye	nyumba	ana	kwa	ana	kwa	sababu	anaishi	au	anasafiri	nje	ya	nchi,	au	ikiwa	
huwezi kuona ghorofa kabla ya kulipa ada ya maombi, amana ya usalama, au kuweka 
saini ya kukodisha, endelea kutafuta. Ukituma pesa kwa njia ya mtandao, huwezi 
kuipata tena.

• Usifanye uamuzi kwa haraka. Ukipata barua pepe inayokulazimisha kufanya uamuzi wa 
mara moja kwa kukodi, inaweza kuwa alama ya hatari. Puuza hiyo na uendelee kutafuta.

• Bei ya chini ya makazi mazuri inaweza kuwa ishara ya udanganyifu. Bei za chini kwa 
nyumba ya kuvutia sana katika eneo linalopendekezwa lenye mazingira mazuri? Wadang-
anyifu wanapenda kuwavutia watu kwa kutengeneza ahadi nzuri sana.
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Andika Rekodi ya Uharibifu kabla ya Kuhamia
Ni wazo zuri kuzingatia (pamoja na mwenye nyumba au meneja wa mali) uharibifu 
wowote kabla ya kuhamia ndani. Wakati unataka kuhama, hayo maharibifu 
yaliyotambuliwa hapo awali hayapaswi kushitakiwa dhidi ya amana yako ya usalama kwani 
zilitokea kabla hujahamia. Masharti yaliyoandikwa na picha zinasaidia sana kuondoa 
mashaka baadaye. Piga picha kwa kuorodhesha hali ya ghorofa na uharibifu wowote 
uliopo. Ni haki ya mpangaji kuwa na hali ya makazi katika maandiko.

Unaweza ukatumie Orodha ya Ukaguzi wa Kitengo kuandika uharibifu wowote ndani ya 
ghorofa ikiwa ukiamua kuhamia ndani. Hiyo orodha itakusaidia ikiwa shida za ukarabati 
zitatokea baadaye. Sio lazima kwamba mwenye nyumba asaini orodha yako, lakini 
unaweza kuomba saini yake na kumpatia mwenye nyumba nakala ya orodha yako. 
Uhakikishe umeweka tarehe kwenye notsi zako.

Ikiwa kitengo cha kukodi kinahitaji matengenezo, ni kwa faida yako kukubali na mwenye 
nyumba kwa maandiko kwamba ni tarehe gani na wakati gani matengenezo yatakamilika. 
Ikiwa matengenezo ni mengi na makubwa, usikubali ghorofa. 

Angalia na mhakiki wa makazi
Hii ni muhimu sana. Unaweza kuwa katika mchakato wa kukodi nyumba ambayo 
imehukumiwa au ina historia mbaya ya kimuundo, umeme, au shida za mabomba. 
Angalia na mhakiki wa makazi kabla ya kukubali kitengo kuhakikisha kwamba hakuna 
ukiukwaji wowote wa makazi katika kitengo cha kukodi. Uliza mhakiki wa nyumba kama 
kumekuwa na malalamiko yoyote kutoka kwa wapangaji wa zamani dhidi ya mwenye 
nyumba kwamba hakufanya marekebisho muhimu. Manispaa mengine yanalazimisha 
vitengo vya kukodisha kuwa na liseni.

Rangi yenye msingi wa risasi
Nyumba zilizojengwa kabla ya 1978 zinaweza kuwa na risasi ya msingi wa rangi, na 
nyumba zilizojengwa kabla ya 1950 ziko na uwezekano Zaidi wa kuwa nayo. Njia pekee ya 
kujua kwa uhakika ikiwa kunakuwa risasi ya msingi wa rangi ni kuwa na mtihani wa mhakiki 
uliodhibitishwa kwa kuwepo kwa risasi. Wakati rangi ya zamani inapasuka na inamenyeka, 
inafanya mavumbi ya risasi. Watoto wanaweza kupata sumu ya risasi kutokana na kumeza 
flakes	ya	rangi	au	vumbi	ya	rangi	juu	ya	mikono	yao	na	vifaa	vyao	vya	kuchezea.	Watoto	
wanaweza pia kupumua katika vumbi la risasi. Hata kiasi kidogo cha risasi kinaweza 
kusababisha madhara makubwa kwa ubongo na sehemu zingine za mfumo wa neva. 
Risasi ndani ya mwili wa mtoto inaweza kusababisha ukuaji wa kuchelewa na maendeleo, 
inaharibu kusikia na kusema, na inasababisha shida za tabia na ulemavu wa kujifunza. 
Kunaweza kuwe na vyanzo vingine vya risasi ndani ya nyumba za zamani sana kama 
vile katika mabomba au kwenye mchanga unaozunguka nyumba. Mwenye nyumba 
amehitajika kuwapatia wapangaji taarifa kuhusu risasi kwa msingi wa rangi katika mali 
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yoyote wanakodisha. Mmiliki au mwenye nyumba ambaye anashindwa kutoa Habari 
sanifu anaweza kushtakiwa kwa mara tatu kiasi cha uharibifu. Mmiliki anaweza pia kuwa 
chini ya adhabu ya raia na jinai. Wasiliana na manispaa yako au mji kuona kama eneo lako 
lina	mahitaji	maalum	yanayohusu	risasi	ya	rangi	ya	kufichua	na	kusamehewa.	

Vigunduzi vya Moshi /Vigunduzi vya Monoksidi ya Kaboni
Sheria ya Pennsylvania inalazimisha kwamba mwenye nyumba atoe vigunduzi vya moshi 
vinavyofanya kazi kwa kila kitengo. Mpangaji haruhusiwi kuondoa hilio hitaji au kuharibu 
vigunduzi vya moshi. Mkataba wa kukodi kunapaswa kuweka wazi ni nani anayetarajiwa 
kuangalia kwamba vigunduzi vya moshi bado vinafanya kazi na kubadilisha betri.

Sheria ya Viwango vya Vigunduzi vya Monoksidi ya Kaboni inalazimisha kuwa wamiliki 
wa mali wafunge vigunduzi vya monoksidi ya kaboni katika vitengo vyote vya kukodisha 
ambavyo vinakuwa na mafuta ya kinyesi yanayotumika kwa hita, vifaa, vituo vya moto,  
na / au gereji zinazounganishwa na nyumba. Wapangaji / wakaaji wanapaswa kubadilisha 
betri kama kunahitajika na kubadilisha pia kifaa chochote ambacho kimeibiwa, 
kimeondolewa, kimeharibika au kimetolewa kwenye matumizi wakati wa kuishi na pia 
kumjulisha mmiliki wa mali ya kukodi au wakala kwa maandiko juu ya upungufu wowote 
unaohusiana na vigunduzi vya monoksidi ya kaboni.

Usimamizi wa Makazi Kukuza mali Huduma za Wapangaji

717-291-1911
info@hdcweb.com
www.hdcweb.com

Kujenga matumaini na fursa
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Orodha ya Ukaguzi wa Kitengo cha Kukodi
Tarehe ya ukaguzi: ��������������������������������������������������������������

Anwani ya ghorofa: �������������������������������������������������������������

Jina la Mwenye Nyumba: ��������������������������������������������������������

Anwani ya Mwenye Nyumba: ����������������������������������������������������

Namba ya Simu: ����������������������������������������������������������������

Uhakikishe vifaa vyote vinafanya kazi. Pia, andika maelezo juu ya kuwepo kwa 
fanicha, zulia, na hali ya kila kitu katika mali ya kukodi. Uandike chini sehemu 
yenye alama, alama za kuchoma, au uharibifu mwingine. Piga picha kuorodhesha 
hali ya mali kabla ya kuhamia ndani. Weka alama hakikishi ya “ndiyo” ikiwa una 
uhakika kwamba kitu kiko katika hali nzuri ya kufanya kazi. Kama huna uhakika, 
weka alama kwenye boxi inayoandikwa ‘hakuna uhakika’.

Nje ya Ujenzi:

Orodha ya Vitu Ndio Hapana Hakuna 
uhakika

Maoni

Je, msingi na kuta za nje ziko 
imara na hazina hatari?

Ngazi zote za nje, reli na mataa 
ziko imara na hazina hatari?

Paa, mashimo, na mafuriko ya 
chini ziko imara na hazina hatari?

Dohani ni nzima na haina hatari?

Nyuso zote za nje hazina rangi 
inayobambuka?

Ikiwa kitengo ni nyumba rununu, 
imewekwa vizuri na imefungwa 
chini?
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Vyumba Vyote:

Orodha ya Vitu Ndio Hapana Hakuna 
uhakika

Maoni

Yapo angalau matundu mawili 
ya umeme yanayofanya kazi au 
tundu moja linalofanya kazi na 
taa moja inayofanya kazi?

Chumba hakina hatari ya 
umeme?

Madirisha yote na milango 
ambayo	yanaweza	kufikiwa	
kutoka nje yanaweza kufungwa?

Liko angalau dirisha moja ambalo 
linafunguka, na madirisha 
mengine yapo katika hali 
nzuri na bila paneli kukosa au 
zilizovunjika?

Dari, kuta, na sakafu ziko nzima 
na hazina uwingi wa nyufa, 
vishimo au kasoro za hatari?

Nyuso zote za ndani hazina rangi 
inayomenyeka au kubambuka?

Zipo vigunduzi vya moto 
vinavyofanya kazi?

Bafuni:

Orodha ya Vitu Ndio Hapana Hakuna 
uhakika

Maoni

Kuna choo kinachofanya kazi 
katika kitengo kwa matumizi ya 
mpangaji tu?

Kuna bafu inayofanya kazi 
yenye maji ya moto na baridi 
yanayotiririka?

Kuna madirisha yanayofunguka 
au mfumo wa kuingiza hewa 
unaofanya kazi?
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Jikoni:

 Orodha ya Vitu Ndio Hapana Hakuna 
uhakika

Maoni

Kuna jiko linalofanya kazi pamoja na 

jiko na sehemu za kupika kwa juu 

katika hali ya kufanya kazi?

Kuna friji ambayo inafanya kazi 

na inadumisha halijoto baridi 

ya kutosha kuweka chakula bila 

uharibifu?

Kuna sinki jikoni ambayo inafanya 

kazi na maji ya moto na ya baridi 

yanayotiririka?

Joto, Mabomba, na Umeme:

 Orodha ya Vitu Ndio Hapana Hakuna 
uhakika

Maoni

Vipo vifaa vya joto vinavyokuwa na 

uwezo wa kutoa joto la kutosha kwa 

vyumba vyote vinavyotumika kwa 

ajili ya kuishi?

Kitengo hakina hita za kuchoma 

mafuta au aina nyingine za hali isiyo 

salama?

Je, kitengo kinakuwa na uingizaji wa 

hewa wa kutosha?

Hita ya maji ya moto iko, 

imetayarishwa, na imewekwa kwa 

njia salama?

Kuna usambaji wa maji ulio salama, 

usafi,	na	wa	umma?

Mabomba hayana uvujaji?

Mabomba yameunganishwa kwa 

mfumo ambao umethibitishwa na 

hakuna kurudisha nyuma maji taka?

Mfumo wa umeme hauna hatari 

(Mfano, waya isiyofaa, huduma duni, 

na kadhalika)?
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Afya ya Ujumla na Usalama:

 Orodha ya Vitu Ndio Hapana Hakuna 
uhakika

Maoni

Je, kitengo kinakuwa na angalau 
kigunduzi kimoja cha moto katika 
hali ya kufanya kazi kwenye kila 
chumba cha eneo la kuishi?

Kitengo kinaweza kuingiwa 
bila ya kupitia kwenye kitengo 
kingine?

Kuna mahali pa kutokea? Je, 
panapitika?

Je, kitengo hakina panya, 
kipanya, mende, na kadhalika?

Je, kitengo hakina takataka au 
uchafu?

Je, ngazi na kumbi za kawaida 
hazina hatari zinazosababishwa 
na ukingo wa ngazi , taa duni, au 
hatari nyingine?

Je, tovuti na eneo la jirani hazina 
hali za hatari?

Saina ya mpangaji: ������������������������ Tarehe: �������������������������������

Saina ya Mwenye Nyumba: ����������������� Tarehe: �������������������������������

Kumbuka: Mwenye Nyumba hahitajiki kusaini orodha hii.
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Majukumu yako kama mpangaji
Kama mpangaji, unakodi mali ya mtu mwingine. Ili uwe na upangaji wa uaminifu, 
unapaswa kuzingatia mkataba wa kukodi wako pamoja na yafuatayo:

1.  Lipa kodi ya nyumba kwa muda unaofaa, sio siku inayofuata au siku 5 baadaye.
Ikiwakodi inatakiwa kulipwa tarehe ya kwanza ya mwezi, basi uilipe tarehe ya kwanza 
ya mwezi. Kama mpangaji, unawajibika kihalali kulipa kiasi kamili cha kodi kwa wakati 
unaolingana na mkataba wa kukodi wako. Ikiwa hulipi kodi lako kwa wakati, mwenye 
nyumba yako anaweza kupiga kesi ya kukufukuza. Sheria haijali kama wewe ni 
mlemavu, umepoteza kazi, una mgonjwa nyumbani, una watoto, au ikiwa wakati wa 
baridi-bado unaweza ukafukuzwa. Ikiwa unaamini hutaweza kulipa kodi lako kamili na 
kwa wakati unaofaa, unapaswa kumwambia mwenye nyumba yako kwa haraka kadiri 
iwezekanavyo. Usisubiri mpaka kodi inatakiwa kulipwa au baada ya tarehe inayofaa. 
Mwenye	nyumba	yako	atafikiri	vibaya	ikiwa	hapati	cheki	ya	kodi	kutoka	kwako.	Eleza	
ni kwa nini huwezi kulipa na omba kutengeneza mpangilio wa malipo. Ikiwa mwenye 
nyumba yako anakubali makubaliano ya malipo, upate hiyo katika maandiko na 
unakalishe. Ikiwa huzingatii makubaliano, mwenye nyumba ataweza kukufukuza.

2.  Pata risiti. Tunza risiti za malipo yote kwa mwenye nyumba yako. Lipa kodi lako 
kwa cheki, ikiwezekana, kwa sababu cheki yako inakupa rekodi kwamba ulilipa kodi 
lako. Ikiwa mwenye nyumba yako hakubali cheki binafsi, ulipe kodi kwa fedha au 
hawala ya pesa, upate rekodi ya malipo yako. Usisitize kwamba mwenye nyumba yako 
anakupa risiti kwa kila malipo ya kukodisha ambayo unafanya na uhifadhi risiti zote. 

3.  Ikiwa una jukumu la kulipia matumizi yoyote, lazima yalipwe kwa wakati. Ikiwa sivyo, hii 
inaweza kusababisha ufukuzwe.

4. Zingatia sheria zote na masharti ya kukodisha

5.  Zingatia sheria na kanuni pamoja na katika mkataba wa kukodi au nyongeza.

6.  Zingatia matakwa ya sheria za Pennsylvania, kanuni za mitaa, na kanuni za makazi.

7. Usisumbue amani ya wapangaji wengine au majirani.

8.  Usiharibu majengo. Hakikisha kwamba mtu yeyote anayeishi nawe au 
anayekutembelea asiharibu mali, kwani unaweza kuadhibika kifedha kwa uharibifu.

9.  Mjulishe mwenye nyumba juu ya dosari mbaya yoyote (au ukarabati unaohitajika) 
ndani ya makao ambayo yanaweza kusababisha jengo kuzorota. Hakikisha kufuata 
vifungu vya taarifa vilivyoelezwa katika mkataba wako wa kukodi. Ikiwa mkataba wa 
kukodi haujatoa taarifa maalum, fanya ombi lako la matengenezo kwa maandishi na 
hakikisha unahifadhi nakala kwa rekodi zako!

10.  Uwe mwaminifu wa kifedha kwa uharibifu wowote unaotokana na vitendo au 
uzembe (zaidi ya kawaida kuharibika na kuraruka) ambavyo wewe au familia yako 
mmesababisha.
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11. Uzingatie	usafi	wa	jengo.

12.  Uruhusu mwenye nyumba, wakilishi wa mwenye nyumba, au mhakiki wa serikali 
waingie kwa ajili ya ukaguzi na matengenezo.

13. Usiruhusu watu wasioandikwa kwenye mkataba wa kukodi kuishi ndani ya kitengo.

14.  Usijishughulishe au kuruhusu mtu yeyote kujishughulisha na shughuli za uhalifu wala 
dawa haramu au kuruhusu walio chini ya umri wa kunywa pombe wanywe kwenye 
mali ya kukodi. Masharti haya yanaweza kusababisha ufukuzwe.

15. Ikiwa unabadilisha kufuli zako, uhakikishe unapata ruhusa kutoka kwa mwenye  
nyumba yako kwanza, halafu umpatie nakala za funguo. Mwenye nyumba anaruhusiwa 
kisheria kuwa na seti kamili ya funguo kwa kufuli yoyote unayoweka. 

Bima ya Wapangaji
Wamiliki wa nyumba wengi wanakuwa na bima ya mali ambayo inashughulikia uharibifu 
wa mali lakini sio mali yako. Bima ya wapangaji (iliyo hiari, walakini wamiliki wa nyumba 
wengine wanaweza kulazimisha) inaweza kununuliwa kwa ajili ya fanicha yako na mali ya 
binafsi. Gharama ya bima ya wapangaji ni $175-$200 kwa mwaka, kama senti hamsini kwa 
siku. Bima ya wapangaji kwa ujumla inaweza kupatikana kutoka kwa kampuni yoyote ya 
bima ambayo inauza bima ya wamiliki wa nyumba.

Mahusiano na Majirani
Jitambulishe mwenyewe kwa jirani yako. Uwe na mahusiano mazuri nao. Majirani 
wanaweza kusaidiana katika njia nyingi, kama vile kuzingatia usalama wa nje.

Moja ya njia za kuwa na mahusiano mabaya ni kusumbua majirani yako na kelele kubwa. 
Ikiwa unapanga sherehe, msipige kelele sana na umalize sherehe kwa saa inayofaa. Pia 
ni wazo zuri kuwajulisha majirani yako wakati unapanga sherehe na uwasaidie katika hali 
maalum, kama vile wakati jirani yako ni mgonjwa. Urekebishe au kubadilisha mipango 
yako ili ombi lao maalum likamilike. Watataka kushirikiana na wewe ikiwa unashirikiana 
nao.

Ujirani pia ni kuzingatia utunzaji mzuri na matengenezo ya nje ya jengo. Hii inamaanisha 
kwamba maua na vichaka vinapaswa kutunzwa vizuri na kwamba takataka haipaswi 
kuachwa nje. Ndani ya majengo ya ghorofa ni muhimu kuheshimu maeneo yote ya umma 
– barabara za ukumbi, ngazi, au viwanja. Usiache takataka katika maeneo yale au kuziba 
mlango wa jengo hilo. Pia ni wazo zuri kutocheza au kupiga kelele nyingi ndani ya kumbi 
za umma na ngazi kwa sababu ya usalama wa majirani zako.

Kuwa jirani mzuri,lazima ujaribu kuona kwamba wageni wako hawasumbue majirani zako. 
Haiwezekane kila wakati kudhibiti kila kitu wageni wako wanafanya, lakini unapaswa 
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unakuwa na haki ya kuwatarajia wawe na tabia ambayo haitaumiza wengine.

Ikiwa mpangaji au wageni wa mpangaji wananyanyasa au wanatisha kuwadhuru wengine 
ndani ya jengo au ujirani, mwenyen yumba ana jukumu chini ya Sheria za Haki ya 
Nyumba au sheria za manispaa kumfukuza mpangaji ili kulinda usalama wa majirani na/au 
wapangaji wengine.

Shida na Wapangaji Wengine
Ikiwa unapata shida na wapangaji wengine, uandike rekodi ya shida kwa mwenye 
nyumba. Chini ya Sheria ya Haki ya Nyumba, ikiwa mpangaji ananyanyasa mpangaji 
mwingine kwa msingi wa ukabila, asili ya kitaifa, ulemavu, au tabaka lingine linalolindwa, 
mwenye nyumba anapaswa kisheria kushughulikia swala hilo na kuzuia unyanyasaji 
usiendelee. Ikiwa unahisi kutishiwa na mtu mwingine, upife simu polisi. Fuatilia na ripoti 
iliyoandikwa kwa mwenye nyumba wako. Utunze nakala mwenyewe. Eleza shida na uliza 
mwenye nyumba kushughulikia shida. Kwa kawaida ni bora barua iwe wazi na fupi na ya 
ukweli. Fuatilia ikiwa shida inaendelea. Uandike nakala za mawasiliano yote.

Umefungwa kwa masharti ya mkataba wa kukodi, kwa hivyo kama unavunja mkataba 
wako na kuhama mapema, unaweza bado kuwajibika kwa kodi ya muda uliobaki wa 
kukodi. Ikiwa mwenye nyumba anachukua hatua dhidi yako mahakamani, utahitaji 
kuonyesha kwamba mwenye nyumba alikuwa anakiuka masharti ya mkataba kwa 
kushindwa kutekeleza haki yako kwa starehe tulivu ya mali au kupuuza kuzuia unyanyasaji 
wa kibaguzi. Utahitaji kuthibitisha kwamba umefanya kila kitu ulipaswa kufanya kwa 
kumjulisha mwenye nyumba kuhusu shida na umemuuliza kutatua shida kabla hujahama.

Wageni
Unakuwa na haki ya kukaribisha wageni wa kijamii kwa vipindi vya muda vinavyofaa 
na kuwa na wageni wa biashara ndani ya kitengo chako cha kukodisha bila kuingiliwa 
na mwenye nyumba. Wageni lazima wazingatie sheria zote kuhusu maeneo ya umma 
ambayo yanatumika kwa wapangaji.

Kuwaruhusu Wengine Kuhamia Ndani
Mkataba wa kukodi utaeleza ni nani anayeruhusiwa kuishi ndani ya mali ya kukodi pamoja 
na wewe. Ikiwa unataka mtu mwingine aishi pamoja na wewe au kukaa kwa kipindi kirefu, 
utahitaji kuomba ruhusa kutoka kwa mwenye nyumba. Mwenye nyumba anaweza akataka 
kufanya ukaguzi wa historia ya mpangaji mpya, kuongeza kodi, au kuhitaji kwamba mtu 
mpya aongezwe kwenye mkataba.

Uhakikishe kwamba makubaliano yoyote kuruhusu wengine kuhamia ndani pamoja na 
wewe yameandikwa.
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Haki ya Faragha ya Mpangaji
Sheria ya Pennsylvania inasema kwamba kila mkataba wa kukodi (ikiwa imeandikwa au 
kwa maneno) uwe na ahadi kwamba mwenye nyumba hataingilia kati ya haki ya mpangaji 
kumiliki majengo yaliyokodishwa. Agano hili la Starehe Tulivu pia inajumuisha haki ya 
faragha. Kodi linalolipwa linakupatia sehemu ya kuishi, lakini pia linahakikisha haki ya 
kufurahia majengo bila masumbufo ya mwenye nyumba.

Wenye nyumba wanakuwa na haki kuingia kwenye kitengo kwa saa zinazofaa tu. Ikiwa 
mwenye nyumba anaingia kitengo bila sababu au anasumbua mpangaji usiku, anaweza 
kuwa anakiuka mkataba wa kukodi. Mwenye nyumba ana haki ya kuingia kwenye 
majengo ya kukodisha mara kwa mara kwa madhumuni ya busara pamoja na ukaguzi 
na matengenezo, ukarabati, au kuonyesha mali wanunuzi au wapangaji watarajiwa. 
Busara	pia	inamaanisha	kwamba	mwenye	nyumba	anapaswa	kufika	kwa	wakati	unaofaa,	
kumpatia mpangaji taarifa ya mapema kwanza, na anapaswa kubisha kwanza – isipokuwa 
kuna dharura. Ikiwa kunakuwa dharura kama vili bomba la maji limevunjika au vigunduzi 
vya moshi vimeamilishwa, basi mwenye nyumba ana haki ya kuingia mara moja bila 
taarifa.

Ikiwa mkataba wa kukodi kunasema kwamba mwenye nyumba anaruhusiwa kuingia 
kwa wakati wa masaa yanayofaa, mpangaji anaweza asiwe na haki ya kulazimisha taarifa 
mapema. Walakini, ikiwa mwenye nyumba au wafanya kazi wa mwenye nyuma wanaingia 
mara kwa mara bila taarifa, mpangaji anapaswa kumtumia mwenye nyumba barua ya 
kuomba kiwango cha taarifa ya angalau masaa 24 kabla ya kuingia kama hali isiyo ya 
dharura. Mpangaji atunze nakala ya barua na kutuma barua iliyothibitishwa, “risiti ya 
kurudi imeombwa.” Ingawa mwenye nyumba halazimishwi kukubali ombi la taarifa ya 
mapema, ukarimu ya kawaida ingemshawishi mwenye nyumba kumpatia mpangaji 
taarifa ya mapema kabla ya kuingia kwenye kitengo cha kukodi. Ikiwa mwenye nyumba 
haambatani na viwango vya ujumla kama vilivyoandikwa hapo juu na anaingia mara kwa 
mara kwenye kitengo cha kukodi bila taarifa, mwenye nyumba anaweza kupigwa kesi kwa 
uasi. Piga simu kwa idara ya polisi wa eneo lako kwa habari zaidi.
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Kitendo cha Mwenye Nyumba na Mpangaji 1951 
Ugawanyaji wa Mali Binafsi Iliyoachwa
Kitendo cha Oct. 22, 2014, P.L. 2620, No. 167 Cl. 68 
Kikao cha 2014 
No. 2014-167 
HB 1714

Kitendo
Kusahihisha kitendo cha Aprili 6, 1951 (P.L.69 No.20) “Kitendo kinachohusiana na 
haki, majukumu na dhima ya mwenye nyumba na mpangaji na ya pande nyingine 
zinazoshughulika nao na kusahihisha, kurekebisha, kubadilisha na kuimarisha sheria 
inayohusika,” kutoa taarifa ya ziada kuhusu ugawanyaji wa mali binafsi iliyoachwa.

Mkutano mkuu wa Jumuiya ya Madola ya Pennsylvania hapa inatungwa kama ifuatavyo:

Kifungu cha kwamza 1. Kifungu 505.1 cha kitendo cha Aprili 6, 1951 (P.L.69, 
No.20), inayojulikana kama Kitendo cha Mwenye Nyumba na Mpangaji cha 1951, 
kilichoongezwa Julai 5, 2012 (P.L.1091, No. 129), imerekebishwa kwa kusoma:
Kifungu cha 505.1. Ugawanyaji ya Mali Binafsi Iliyoachwa.- (a) [Kwa wakati mpangaji 
amekataa umiliki wa mali halisi, mpangaji atachukua kutoka kwenye jengo vitu vyote 
vya binafsi vya mpangaji. Kwa madhumuni ya kifungu hiki, mpangaji atatengwa kwa 
kujiondoa kwenye miliki ya majengo juu ya yoyote ya yafuatayo:

1. Utekelezaji wa agizo la miliki kwa faida ya mwenye nyumba.

2.  Ikiwa mpangaji amehama kutoka katika majengo, kuondolewa kwa mali yote ya 
kibinafsi na utoaji wa anwani mpya au taarifa iliyoandikwa ikisema kwamba mpangaji 
amehama.

(b) Wakati wa kujitenga kwa jengo chini ya kifungu kidogo (a) na kukubalika kwa miliki ya 
mali halisi na mwenye nyumba, mpangaji atakuwa na siku kumi kuwasiliana na mwenye 
nyumba kuhusu njia ya mpangaji kuhamisha mali yoyote ya kibinafsi iliyobaki kwenye 
majengo. Ikiwa njia imetolewa kwa mwenye nyumba, mali ya kibinafsi itatunzwa na 
mwenye nyumba kwenye sehemu ambayo mwenye nyumba atakayochagua kwa siku 
thelathini. Ikiwa hakuna mawasiliano yaliyofanywa kwa mwenye nyumba kabla ya siku 
kumi, mali inaweza kutolewa mwishoni mwa siku ya kumi kwa hiari ya mwenye nyumba.

c)Ikiwa mali ya binafsi imebaki kwenye majengo baada ya mpangaji kuhama, vifuatavyo 
vitatokea:

1.  Ikiwa kuna makubaliano ya asili mali ya mwenye nyumba chini ya kifungu (a)(1) na 
maandishi au agizo la taarifa ya miliki iliyomo ya vifungu chini ya kifungu kidogo cha 
(b), mwenye nyumba hatahitajika kutoa taarifa kwa mpangaji.
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2.  Ikiwa kuna makubaliano ya asili mali na mwenye nyumba chini ya kifungu kidogo cha 
(a)(2)  na mkataba wa kukodi au nyongeza ina taarifa ya vifungu chini kifungu kidogo 
(b), mwenye nyumba atapaswa kutoa taarifa iliyoandikwa kwa mpangaji kwamba mali 
binafsi inabaki kwenye majengo na lazima irudishwe na mpangaji. Taarifa chini ya hiki 
kifungu itampatia mpangaji siku kumi kutoka tarehe ya mwisho ya taarifa kumjulisha 
mwenye nyumba kwamba mpangaji atachukua mali binafsi. Ikiwa nia imetolewa kwa 
mwenye nyumba, mali binafsi itahifadhiwa na mwenye nyumba kwenye sehemu 
iliyochaguliwa na mwenye nyumba kwa siku thelathini kutoka tarehe ya mwisho 
ya taarifa. Ikiwa hakuna mawasiliano yaliyofanywa kwa mwenye nyumba katika 
siku kumi, mali inaweza kutolewa kwa mwisho wa siku kumilikwa hiari ya mwenye 
nyumba. Taarifa pia itajumuisha namba ya simu na anwani mwenye nyumba anaweza 
kuwasiliana na ataeleza eneo ambalo mali inaweza kupatikana. Taarifa itakuwa:  

 (i) Imetumwa na barua ya kawaida kwa anwani ya mpangaji, ikiwa imetolewa, au, ikiwa 
anwani ya haukutolewa, basi kwa majengo ya zamani yaliyokodishwa; au

(ii) na uwasilishaji wa kibinafsi wa mpangaji.

3.  Ikiwa mkataba wa kukodi au nyongeza haina taarifa ya vifungu chini ya kifungu kidogo 
(b), mwenye nyumba, zaidi ya kuzingatia matakwa ya kifungu cha (2), atatuma taarifa 
kwa mawasiliano ya dharura yoyote yaliyotolewa na mpangaji katika makubaliano ya 
kukodi.

4.  Taarifa yoyote inayohitajika chini ya hiki kifungu kidogo kitakuwa na habari kwamba 
mpangaji atahitaji kulipa gharama zinazohusiana na kuondolewa au kuhifadhi wa mali 
inayorudishwa na mpangaji baada ya siku kumi chini ya kifungu kidogo cha (f).

(d)Kwa wakati wote kati ya kukubaliana kwa jengo na mwenye nyumba na kumaliza kwa 
muda ya siku kumi au siku thelathini, mwenye nyumba atatunza mali yoyote ya mtu 
binafsi ambayo mpangaji wa zamani ameacha ndani ya mali halisi.

(e)Baada ya muda unaofaa chini ya kifungu kidogo cha (d) kimeisha, mwenye nyumba 
hatakuwa na jukumu zaidi kwa mpangaji wa zamani kuhusu mali ya kibinafsi na anaweza 
katika hiari ya mwenye nyumba, kutupa mali. Ikiwa mali ya kibinafsi imeuzwa na mapato 
yanayozidi majukumu yoyote bora ya deni kwa mwenye nyumba, mapato yatapelekwa 
kwa mpangaji kwa barua iliyothibitishwa. Ikiwa anwani ya usambazaji haikutolewa kwa 
mwenye nyumba na mpangaji wa zamani, mwenye nyumba atashikilia mapato kwa siku 
thelathini na, ikiwa bila madai, anaweza kuhifadhi mapato.

(f)Ikiwa mwenye nyumba ametoa taarifa kwa mpangaji chini ya kifungu kidogo cha (c), 
mwenye nyumba anaweza kuchagua kuhifadhi mali ya kibinafsi ya mpangaji katika eneo 
lingine kwa ukaribu bora wa majengo yaliyokodishwa. Ikiwa mwenye nyumba anachagua 
kuwa mali iliyohifadhiwa kwa eneo lingine, mwenye nyumba anaweza kuhamisha mali 
kutoka majengo kwa namna yoyote bora iliyohesabiwa kwa kulinda mali kwa wakati 

45



kipindi cha wakati unaohitajika chini ya kifungo hiki. Mpangaji hatahitaji kulipa gharama 
yoyote inayohusiana na kuondolewa au kuhifadhiwa kwa mali na mwenye nyumba ikiwa 
mpangaji wa zamani anapata mali ya kibinafsi katika siku kumi za tarehe ya taarifa. Ikiwa 
mpangaji wa zamani anapata mali ya kibinafsi baada ya siku kumi za tarehe ya taarifa 
lakini kabla ya siku thelathini, mpangaji atahitaji kulipa gharama yoyote inayohusika na 
kutolewa au kuhifadhiwa kwa mali na mwenye nyumba kwa kipindi hicho. Ikiwa mpangaji 
wa zamani anapata mali ya kibinafsi baada ya siku kumi za tarehe ya alama ya taarifa 
lakini kabla ya siku thelathini, mpangaji atahitaji kulipa gharama zozote kuhusu kutolewa 
au kuhifadhi mali na mwenye nyumba kwa kipindi hicho.] Juu ya kukomeshwa kwa 
kukodishwa au kuacha mali inayomilikiwa ya mali halisi, mpangaji atahamisha mali yote ya 
kibinafsi kutoka kwa majengo yanayokodishwa au majengo yaliyokodishwa zamani. Mali 
ya kibinafsi iliyoachwa inayobaki kwenye majengo inaweza inaweza kuondolewa kwa hiari 
ya mwenye nyumba, kulingana na masharti vya kifungu hiki.

(b) Mali ya kibinafsi inayobaki kwenye majengo inaweza kudhaniwa imeachwa ikiwa 
yafuatayo yanatumika:

1. Mpangaji ambaye amehama kitengo anaruhusu kumalizika kwa kukodishwa 
kulikoandikwa.

2. Agizo la kufukuzwa au agizo kwa miliki kwa upendeleo wa mwenye nyumba 
imeingizwa na mpangaji amehama kitengo na kuondolewa kwa kiasi kikubwa cha mali 
yote ya kibinafsi.

3. Agizo la kufukuzwa au agizo kwa miliki katika upendeleo wa mwenye nyumba 
limekatwa. 

4. Mpangaji amempatia mwenye nyumba taarifa iliyoandikwa ya anwani ya usambazaji 
na amehama kitengo na kuondoa kiasi kikubwa cha mali yote ya kibinafsi.

5. Mpangaji amehama kitengo bila kutoa nia ya kurudi, kodi iko zaidi ya siku kumi na 
tano zilizopita, baada ya matukio hayo, mwenye nyumba ameandika taarifa ya haki za 
mpangaji kuhusu mali.

(c) Ambapo mpangaji amekufa na anaacha mali ya kibinafsi inayobaki katika majengo 
yaliyodhoofika,	masharti	ya	sheria	hii	hayatatumika.	Utaratibu	wa	mali	ya	kibinafsi	katika	
kesi ya kifo itatawaliwa na masharti ya 20 Pa.C.S. §§ 711(1) (yanayohusiana na mazoezi 
ya lazima ya mamlaka kupitia korti ya watoto yatima mgawanyiko wa jumla) na 3392 
(yanayohusiana na uainishaji na utaratibu wa malipo) na masharti mengine ya muhimu ya 
20	Pa.C.S.	(yanayohusiana	na	kizazi,	mashamba,	na	fiduciaries).

(d) Kabla ya kuondoa au kutupa mali iliyoachwa, mwenye nyumba lazima atoe taarifa 
iliyoandikwa kwa mpangaji kuhusu mali. Mpangaji atakuwa na siku kumi kutoka tarehe 
ya alama ya taarifa kupata mali hiyo au kuomba kwamba mali ihifadhiwe kwa kipindi cha 
nyongeza kisichozidi siku thelathini kutoka tarehe ya taarifa. Ikiwa mpangaji anaomba 
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hivyo, mwenye nyumba lazima ashikilie au ahifadhi mali kwa angalau siku thelathini 
kutoka tarehe ya taarifa. Uhifadhi utatolewa kwenye mahali pa uchaguzi wa mwenye 
nyumba na mpangaji atawajibika kwa gharama. Kwa wakati wote, mwenye nyumba 
atafanya utunzaji na kuhifadhi mali ya mpangaji na atafanya mali ipatikane kwa urahisi 
kwa madhumuni ya kuondolewa.

(e) Taarifa itatumwa na barua ya darasa la kwanza kwa mpangaji kwenye anwani ya 
majengo yaliyokodishwa na kwa anwani yoyote ya usambazaji iliyotolewa na mpangaji, 
pamoja na anwani yoyote iliyotolewa kwa madhumuni ya dharura. Taarifa itakuwa kwa 
kiasi kikubwa fomu inayofuata.

Mali	ya	kibinafisi	inayobaki	kwenye	anwani	ya)	sasa	inazingatiwa	kuwa	imeachwa.	Katika	
siku kumi ya tarehe ya alama ya taarifa, lazima upate masharti yoyote kuwa unatamani 
kuweka au kuwasiliana na mwenye nyumba yako kwenye (namba ya simu na anwani) kwa 
kuomba kwamba mali imeshikiliwa au imehifadhiwa. Ikiwa imeombwa, uhifadhi utatolewa 
kwa juu ya siku thelathini kutoka tarehe ya alama ya taarifa hii kwa mahali pa uchaguzi wa 
mwenye nyumba, na utawajibika na gharama za uhifadhi.

(f) Mwenye nyumba haruhusiwi kamwe kutupa ali ya kibinafsi iliyobaki kwenye majengo 
yanayokaliwa bila ruhusa ya wazi ya mpangaji. Ikiwa masharti ya mali kibinafsi inaweza 
kudhaniwa imeachwa haipo tena, mwenye nyumba hatakuwa na haki ya kutupa au 
vinginevyo kutumia udhibiti wa mali.

(g) Isipokuwa kwa masharti ya kifungu kidogo cha (h), katika tukio la migogoro kati 
ya masharti ya kifungu hiki na mkataba wa kukodi ulioandikwa, sheria za mkataba 
zatadhibiti.

(h) Bila kujali sharti lolote la kifungu hiki kuwa kinyume, ikiwa mwenye nyumba 
anaendelea chini ya masharti ya kifungu kidogo cha (b)(3) ana maarifa halisi au 
anamaarifwa ulinzi wa mpangaji au mwanachama wa karibu wa familia ya mpangaji, 
mwenye nyumba atafunga kutoka kwa kuondoa au vinginevyo utumiaji wa udhibiti 
zaidi mali ya kibinafsi ya mpangaji kwa siku thelathini kutoka tarehe ya taarifa. Ikiwa 
imeombwa, udhibiti utatolewa kwa angalau siku thelathini kutoka tarehe ya ombi.

(i) Mwenye nyumba anayekiuka masharti ya hiki kifungu atakuwa chini ya uharibifu 
mkubwa, ada ya wakili inayofaa na gharama za korti.

Kifungu cha 2. Hili sheria itachukua athari katika siku sitini (siku 60).
IMEITHINISHWA – Tarehe 22 siku ya Octoba, AD. 2014. 

TOM CORBETT
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Haki kwa Mahali Pazuri Pa Kuishi
Mahakama kuu ya Pennsylvania yamehakikisha kwamba wapangaji wana haki ya mahali 
pazuri pa kuishi. Dhamana hii kwa heshima ya nyuma ya kukodisha inaitwa Dhamana 
Iliyodokezwa ya Makazi.

Dhamana inamaanisha kwamba katika kila mkataba was kukodi wa Pennsylvania 
(ikiwa ni wa mdomo au wa kuandika) kuna ahadi (dhamana) kwamba mwenye nyumba 
atakodisha	nyumba	iliyo	salama	na	safi.	Nyumba	ya	kukodi	lazima	iwe	nzuri	kwa	kuishi	
ndani na mwenye nyumba lazima aitunze kwa hali hiyo wakati wote wa kipindi cha 
kukodi kwa kufanya marekebisho muhimu. Hata kama mkodishaji anasaini kukodi makao 
“kama ilivyo”, dhamana inalinda mtu binafsi. Haki ya nyumba nzuri ya kuishi haiwezi 
kuondolewa katika mkataba. Kumbuka, dhamana iko katika mkataba wa kukodi, ikiwa 
mkataba unasema hivyo au la. Kifungu chochote cha kukodisha kinachojaribu kuondoa 
dhamana hii haiwezi kukubaliwa.

Dhamana hailazimishi mwenye nyumba afanye marekebisho ya uonekano wa 
makazi. Kwa	mfano,	mwenye	nyumba	halazimishwi	kurekebisha	rangi	iliyofifia,	kufunga	
zulia mpya, au kufanya marekebisho mengine ya mapambo au maboresho. Walakini, 
mwenye nyumba lazima arekebishe kasoro kubwa zinazoathiri usalama au uwezo 
wa kuishi katika kitengo cha kukodi.

Yanayofuata ni mifano ya kasoro zinazojumuishwa na dhamana ya makazi iliyodokezwa:

• Kukosa maji ya moto na / au baridi yanayotiririka

• Mfumo wa maji taka

• Hakuna uwezo wa kufunga majengo yaliyokodishwa na kufuli (milango, madirisha)

• Kukosa joto la kutosha wakati wa baridi

• Wadudu au panya wameambukiza

• Paa linalovuja

• Sakafu, ngazi, ukumbi, na bao za kushika wakati wa kupanda ngazi na kushuka zisizo 
salama

• Waya za umeme hazitoshi (hatari ya moto) au kukosa umeme

• Kutokuwa na uwezo wa kuhifadhi vizuri chakula kwa sababu ya friji isiyofanya kazi 
(wakati mwenye nyumba anawajibika kwa matengenezo ya friji)

• Sehemu ya muundo isiyo salama na inafanya iwe hatari kuishi ndani
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Ni Nini Joto la Kutosha?
“Joto la kutosha” linategemeana na viwango vya matengenezo ya mitaa. Utahitaji kuauliza 
manispaa wa mtaa wako kujua viwango ya joto la kutosha ni nini katika kitengo cha kukodi 
kwa jamii yako. Manispaa mengi yametumia namba ya matengenezi ya mali ya kimataifa 
kama kiwango kwa matengenezo ya mali. Nambari hii kwa ujumla inauliza mwenye 
nyumba kutoa mfumo wa joto ambayo ina uwezo wa kudumisha kiwango cha chini cha 
joto la 68% (20°C) wakati wa msimu wa miezi ya baridi. Katika Philadelphia, wenye nyumba 
wanahitajika kudumisha mfumo wa kutoa joto ya kiwango cha chini cha digri 68 kutoka 
Octoba kupitia Aprili. Ikiwa mpangaji anakuwa na udhibiti wa joto yake mwenyewe kupitia 
kisawawisha joto (thermostat), mwenye nyumba hahitajiki kuweka joto kwa kwa kiwango 
cha chini cha digri 68 – hiyo imesalia kuwa busara ya mpangaji. Angalia na Idara ya 
utekelejazi wa nambari yako ya mitaa kwa mahitaji ya chini ya joto.   

Je! Unafanya Nini Ikiwa Kitengo Chako Hakikalikani?
Ikiwa shida ni kubwa ya kutosha kusababisha uvunjaji wa Dhamana ya Makazi 
Iliyodokezwa, ungeliweza kuwa na haki ya kuomba tiba moja au zaidi. Chukua hatua 
zifuatazo za kuanzisha na kulinda haki zako:

•  Lazima uamue kwamba kasoro inaingiliana na kukalikana kwa kitengo chako cha kukodi 
(uwezo wako wa kuishi katika makao umeharibika sana).

• Mara tu utakapoamua kwamba kasoro inaingiliana na kukalikana kwa makao, kamata 
picha	za	shida.	Ikiwa	unahitaji	kufika	kortini,	picha	zitakuwa	na	faida	kubwa	ya	kuwa	nazo.

• Lazima umjulishe mwenye nyumba juu ya shida. Ikiwa masharti yako katika 
makataba wa kukodi kwako yanayoelezea jinsi ya kutoa taarifa kwa mwenye 
nyumba kuhusu kasoro, basi hakikisha kuyafuata kwa umakini taratibu hizi za 
tkutoa taarifa. Ikiwa unaongea naye, hakikisha unafuatilia kwa maandishi na utengeneze 
nakala ya barua kwa ajili yako mwenyewe. Kwa wapangaji, ni vizuri kila wakati kueleza 
mwenye nyumba habari ya kasoro zozote katika maandishi. Hii inatoa ushahidi kuwa 
unahitaji kuonyesha mwenye nyumba hali za kasoro. (Ona “Sampuli ya barua za wenye 
nyumba”)

• Lazima umpe mwenye nyumba muda wa kutosha kukarabati hali kasoro. Muda gani ni 
muda wa kutosha? Hapo hakuna jibu la ujumla. Busara itaamuliwa na maumbile ya kasoro 
na ikiwa uwezo wa kutengeneza kasoro uko katika udhibiti wa haraka wa mwenye nyumba. 
Muda mzuri wa kurekebisha paa iliyoharibika kunaweza kuchukua muda wa wiki; lakini 
kukosa joto katika miezi baridi lazima irekebishwe ndani ya siku moja au mbili.

• Lazima uwe na uwezo wa kuonyesha kwamba mwenye nyumba alikuwa hakutaka 
au hawezi kukarabati mali katika muda busara baada alikuwa amepewa taarifa ya 
kasoro kabla ya kutumia tiba kushughulikia shida.
• Ikiwa unaamua kufuata tiba au mchanganyiko wa tiba, utahitaji kuendelea kwa uangalifu 
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na uwe umejiandaa vizuri kwa sababu mwenye nyumba yako anaweza kuchukua hatua za 
kukusanya kodi au hata kujaribu kukufukuza. Ushauri sahihi wa kisheria ni muhimu 
sana. Sheria ya Pennsylvania inazuia mwenye nyumba yako asiweze kukufukuza kwa 
kulipiza risasi kwa sababu ulitumia haki yako ya dhamana ya makazi. Unaweza kufukuzwa 
kama korti ikikuta kwamba umetumia tiba isiyo na umevunja mkataba wako wa kukodi.

Tiba za Mpangaji kwa Uvunjaji wa Dhamana  
Iliyodokezwa ya Makazi
Kuna suluhisho chache za kisheria ya uvunjaji wa dhamana iliyodokezwa ya makazi 
inayoweza kutumiwa peke yake au kwa mchanganyiko:

1. Kusimamisha kukodi kwako na kuhama
2. Kutolipa kodi yote au sehemu ya kodi
3. Kukarabati na kupunguza kodi kwa kiasi cha matengenezo
4. Kufaili hatua ya kisheria kwa kutafuta fedha 

KABLA YA KUENDELEA NA TIBA YOYOTE, KUMBUKA VIFUATAVYO: 
•  Kila mmoja ya hizo tiba ina hatari inayohusishwa nayo. Yoyote yao inaweza kusababisha 

mwenye nyumba yako ajaribu kukufukuza. Ikiwa mwenye nyumba yako hakutoa kitengo 
cha kukodi ambacho kinafaa kwa mtu kuishi ndani, hawezi kukufukuza kwa kulipiza 
risasi kwa mali akitumia moja ya tiba hizi. Lakini bado anaweza kukufukuza kwa kutokuli-
pa kodi ikiwa hujalipa kodi kwa njia mbaya au umekiuka mkataba wa kukodi kwa njia 
zingine.

• Kabla haujatumia yoyote ya hizo tiba, uwasiliane na wakili au shirika ya haki za mpangaji 
kwa ushauri wa kisheria kwa hali yako. Hakikisha kuwa umeshika hatua nzuri kuandaa na 
kulinda haki zako. Kuna mapungufu ambayo yanayotumika kwa tiba hizi na kesi. Yoyote ya 
tiba hizi inaweza kuwa magumu, na kila hali ya mtu binafsi ni tofauti. Shauri hakiki ya 
kisheria ni muhimu.

• Hakikisha kuwa unaweza kuthibitisha kuwa shida zipo. Ushahidi mahakamani kutoka 
kwa	marafiki	na	jamaa	umekubaliwa,	lakini	mapicha	ambazo	zinaonyesha	kasoro	ni	bora	
na barua au taarifa kutoka idara ya utekelezaji ni bora.

• Daima	fikiria	mbele	na	uwe	umejitayarisha	ikitokea	kwamba	mwenye	nyumba	ataku-
peleka mahakamani. Utahitaji kuwa na hati ya kasoro ambazo zimefanya nyumba yako 
isiwe makazi mazuri-picha, ripoti za idara ya ukaguzi, kithibitisho kwamba ulimpatia 
mwenye nyumba taarifa ya kasoro katika maandishi, na kithibitisho kwamba ulimpatia 
mwenye nyumba muda wa busara wa kufanya matengenezo, kithibitisho kwamba 
matengenezo hayakufanywa, na kwamba una haki ya kisheria kutumia moja ya hizo tiba. 
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Tiba Namba 1: Simamisha kukodi kwako na kutolipa kodi.
Mpangaji ana haki ya kusimamisha kukodi na kuhama ikiwa mpangaji ametoa taarifa 
ya kasoro za jengo kwa mwenye nyumba na baada ya kiasi kizuri cha muda, mwenye 
nyumba alikuwa hataki au hawezi kufanya marekebisho. 

Ikiwa unaamua kutumia tiba hii, lazima uondoke nje ya majengo yaliyokodishwa. Hauwezi 
kusimamisha kukodisha na kubaki ndani ya mali. Ungelipoteza amana yako ya usalama 
au kushtakiwa kutokuwa na malipo ya kodi ikiwa hautatoka mali. Wote wanaaaaatoka nje 
taratibu lazima zifuatwe pamoja na kusalimisha funguo zote kwa mwenye nyumba. 

Tiba Namba 2: Kutolipa yote au sehemu ya kodi hadi kasoro imerekebishwa. 
Chini ya Sheria ya Pennsylvania, unaweza kutolipa kodi ikiwa unaweza kuthibitisha 
kitengo cha makao hakiwezi kukaliwa na umechukua hatua sahihi za kuelimisha mwenye 
nyumba shida na kumpatia mwenye nyumba kiasi bora cha muda wa kurekebisha kasoro 
ambayo imesababisha kitengo cha kukodisha kiwe hakiwezi kukaliwa. Mradi tu kuna 
ushahidi kwamba kitengo cha makao hakiwezekani, ungelipaswa kuwa na utetezi ikiwa 
mwenye nyumba anafaili kesi yoyote ya kisheria kwa kutolipa kodi. 

• Hakikisha kuwa umempatia mwenye nyumba taarifa ya kuandikwa kwamba shida zipo.

• Hakikisha kuwa umeruhusu wakati bora kwa marekebisho na unaweza kuthibitisha 
kwamba mwenye nyumba yako hakufaulu kufanya marekebisho uliyoyaomba.

• Shauriana na wakili ikiwa hauna uhakika wa jinsi utaendelea, kuwa na wasiwasi juu ya 
kuthibitisha ukiukaji wa dhamana iliyotajwa au kuhitaji habari ya ziada.

Kodi ya kiasi gani kinaweza kutolipwa?  
Hakuna mfumo halisi kumua kiasi gani cha kodi lako unaweza kutolipa kisheria. Njia moja 
ya	kuhesabu	hicho	kiasi	ni	kufikiria	kiasi	gani	cha	nyumba	yako	huwezi	kutumia	na	kwa	
muda gani.

Mfano 1: Ikiwa unakuwa na ghorofa ya vyumba vitano na hukuweza kutumia chumba 
kimoja kwa mwezi mzima kwa sababu paa lilivuja, unaweza kupunguza 1/5 (moja/tano) au 
20% ya kodi yako kwa upunguzo wa 1/5 (moja ya tano) ya ghorofa.

Mfano	2:	Ikiwa	hukuwa	na	joto	na	ulilazimishwa	kukaa	kwa	rafiki	au	kwenye	hoteli	kwa	
muda wa wiki moja, ungelipaswa kupunguza 1/4 (moja /nne) au 25% ya kodi lako kwa 
hasara ya utumizi wa nyumba yako yote kwa wiki moja kati ya nne.

Kuweka Kodi ambayo Haikulipwa katika Akaunti ya Kuhifadhi (Escrow).  
Wakati sheria hailazimishi kwamba uweke kodi ambayo haikulipwa katika benki au 
akaunti ya kuhifadhi, ni wazo zuri sana kufanya hivyo. Ikiwa huwezi kufungua akaunti 
ya benki tofauti, hakikisha kwamba unaweza kuandika kwamba unayo pesa ya kodi 
ambayo imewekwa pembeni. Hii inaweza kukupa ulinzi fulani ikiwa mwenye nyumba yako 
anakupeleka mahamani kwa kutokulipa kodi. Waamuzi mara nyingi wanauliza wapangaji 
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ikiwa wamehifadhi pesa ya kodi ambayo haikulipwa. Kwa kuokoa pesa ndani ya akaunti, 
utaonyesha muamuzi kwamba ulikuwa hujaribu kuishi bila kulipa kodi. 

Tiba namba 3: Kukarabati Kasoro na kupunguza Gharama ya Marekebisho kutoka 

kwa kodi lako la kila mwezi.
Hii tiba inaruhusu mpangaji kukarabati kasoro au kusahihisha hali ambazo zimesababisha 
mali ya kukodi kuwa isiyoweza kukaliwa. Basi mpangaji anaweza kupunguza gharama 
za marekebisho kutoka kodi. Kiasi cha gharama ya marekebisho ambayo kupunguzwa 
kutoka kwenye kodi ni ndogo. 

•  Kiasi lazima kiwe bora na muhimu 
kutengeneza kitengo cha makao ili 
yakaliwe.

• Hauruhusiwi kupunguza kwa matumizi 
ambayo yanafanya kitengo cha makao 
kupendeza zaidi. Gharama zilizowekwa 
zinafanya majengo kuwa salama na 
kuambatana na dhamana ya makazi.

• Kabla ya kuendelea, mpe mwenye 
nyumba yako taarifa katika maandishi 
kwamba una nia ya kutumia tiba hii na 
uwasilishe makadirio ya gharama.

• Lazima usubiri muda unaofaa kabla ya 
kuendelea.

• Utahitaji kuarifu mwenye nyumba yako 
pia kwamba ni lini kazi itamalizika.

• Chaguo hili lianaweza kuwa zuri kwako 
ikiwa shida ni kitu maalumu ambacho mtu 
wa kukarabati anaweza kutengeneza na 
gharama ya marekebisho itakuwa chini ya 
kiasi unacholipa kwa kodi ya mwezi mmoja.

• Hakikisha kwamba unaweka risiti zote za 
gharama zozote zilizopatikana na uzipatie 
kwa mwenye nyumba.

Tiba namba 4: Faili hatua ya kisheria kufunika gharama ya marekebisho, kodi 
ya kukopesha na / au pesa kwa uharibifu mwingine wowote wakati kitengo cha 
makazi hakikuwezekana kukaliwa. 
Hili linaweza kuwa chaguo zuri kwako ikiwa tayari umetumia baadhi za pesa zako 
mwenyewe	kwa	ajili	ya	marekebisho	au	ikiwa	unahama	na	unafikiri	unastahili	kupunguzwa	
kodi kwa sababu nyumba ilikuwa na shida kubwa. 

• Unaweza kuchukua hatua hii ya kisheria ikiwa unakuwa bado unaishi ndani ya nyumba 
au ikiwa umehama.

• Ni jukumu la mpangaji kuthibitisha kwamba matakwa ya kwanza ya dhamana iliyo-
dokezwa ya makazi yalifanywa na kwamba gharama au hasara nyingine zilizopangwa 
kutokana na uvunjaji wa dhamana iliyodokezwa ya makazi ya mwenye nyumba. 

Ni Nani Anayewajibika kwa Kuangamiza Panya au Wadudu?
Dhamana iliyodokezwa ya makazi inalazimisha mwenye nyumba kutoa hali salama na 
ya	usafi	kwa	wapangaji.	Ghorofa	au	nyumba	iliyoathirika	na	kunguni,	mende,	panya	na	
wanyama	wengine	haiko	katika	hali	salama	na	usafi.	Ikiwa	mwenye	nyumba	yako	anakataa	
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kuajiri mtu wa kuwaangamiza panya na wadudu, ungeliweza kuwasiliana na namba 
ya	idara	ya	utekelezaji	ya	eneo	lako.	Ofisa	msimbo	anatakiwa	ajitokeze	kwenye	mali	
kukagua na kutoa dokezo kwa mwenye nyumba ikiwa udhalilishaji upo. Ikiwa mwenye 
nyumba yako anakataa kumaliza, unaweza kuwa una uwezo kutumia tiba za kisheria 
kwa kushughulikia shida wewe mwenyewe.  Tazama tiba za mpangaji kwa uvunjaji wa 
dhamana iliyodokezwa ya makazi.   

Marekebisho Yasiyojumuishwa Chini ya Dhamana  
Iliyodokezwa ya Makazi 

Urekebisho wa uonekano wa nyumba kama vile urekebishaji wa rangi, kubadilisha zulia, 
kuboresha matofali, na kuboresha kabati havijumuishwe katika dhamana iliydokezwa 
ya makazi. Kila mara, angalia mkataba wako wa kukodi. Ikiwa mkataba hakuzungumzii 
ukarabati wa ghorofa na ikiwa unabadilisha hali ya mali kwa urekebishaji wa rangi, basi 
kwa ujumla, mwenye nyumba hawajibiki kurudisha gharama, lakini mwenye nyumba 
anaweza kukuomba urudishe mali kwenye hali yake ya asili wakati utahama. Upate ruhusa 
ya mwenye nyumba yako (ikiwezekana katika maandishi) kabla ya kurekebisha rangi au 
kufanya mabadiliko yoyote kwa mali kwa ajili ya kuepuka shida.
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Jina Lako 
Anwani Yako

Tarehe

Jina la Mwenye Nyumba  
Anwani ya Mwenye Nyumba

Mpendwa {Ingiza Jina la Mwenye Nyumba}:

Ninakuandikia kuhusu matengenezo ambayo yanahitajika kwenye ghorofa/nyumba 
(chagua moja) zinazokuwa (ingiza anwani) ambayo ninakodi kutoka kwako.

Shida maalum ambazo lazima zirekebishwe ni:

Kutengeneza orodha ( Mifano imeorodheshwa hapo chini) 
Hakuna maji ya moto 
Shida ya bomba (ufafanue vizuri) 
Hakuna joto 
Dari linalokwama, na kadhalika.

Ninaamini kwamba kasoro hizi ni uvunjaji wa makubaliano yetu ya kukodi na ukiukwaji 
wa dhamana iliyodokezwa ya makazi.

Ningelifurahia ikiwa ungefanya matengenezo haya haraka iwezekanavyo. Ikiwa masharti 
haya hayajarekebishwa katika kipindi cha muda bora, ninakusudia kutumia haki yangu 
ya kisheria kupunguza kodi, kufanya matengenezo mimi mwenyewe na kupunguza 
gharama kutoka kodi, au kuzuia malipo yangu ya kukodi, na kadhalika. (chagua moja)

Ningependa kufahamu mawazo yako ya haraka kwa jambo hili.

Kwa Dhati,

Saini Yako 
Chapa Jina Lako 
Maelezo ya Mawasiliano Yako

SAMPULI YA BARUA 

SHIDA KUBWA ZINAZOATHIRI MAKAZI
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Jina Lako 
Anwani yako

Tarehe

Jina la Mwenye Nyumba  
Anwani ya Mwenye Nyumba

Mpendwa {Ingiza Jina la Mwenye Nyumba}:

Barua hii ni ya kuthibitisha mazungumzo {ya simu} yetu kwa {tarehe} ambayo 
nilikujulisha kwamba matengenezo yafuatayo yanahitajika ndani ya ghorofa langu/
nyumba (chagua moja) inayokuwa katika {anwani}.

Shida maalum ambazo lazima zirekebishwe ni:

Kutengeneza orodha: (Mifano imeorodheshwa hapo chini) 
Hakuna maji ya moto 
Shida ya bomba (ufafanue vizuri) 
Hakuna joto 
Dari linalokwama, na kadhalika.

Umeahidi matengenezo yangekamilika kabla ya {ingiza tarehe iliyokubaliwa}. Asante 
kwa ushirikiano wako katika jambo hili.

Kwa Dhati

Saini Yako 
Chapa Jina Lako 
Maelezo ya Mawasiliano Yako

SAMPULI YA BARUA 

KUTHIBITISHA MATENGENEZO  
YANAYOHITAJIKA
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Jina Lako 
Anwani Yako

Tarehe

Jina la Mwenye Nyumba  
Anwani ya Mwenye Nyumba

Mpendwa {Ingiza Jina la Mwenye Nyumba}:

Ninaandika kuhusu matengenezo ambayo yanahitajika kwa ghorofa/nyumba (chagua 
moja) inayokuwa katika {ingiza anwani} ambayo ninakodi kutoka kwako.

Shida maalum ambazo lazima zitengenezwe ni:

Kutengeneza orodha (Mifano imeorodheshwa hapo chini) 
Maji ya moto 
Shida ya bomba (ufafanue vizuri) 
Hakuna joto 
Dari linalokwama, na kadhalika.

Kama unavyoweza kukumbuka, tulijadili shida hizi {ingiza tarehe ya majadiliano}. Tumia 
mstari huu kama inahitajika tu).

Ninaamini kwamba kasoro hizi ni uvunjaji wa makubaliano yetu ya kukodi na ukiukwaji 
wa dhamana iliyodokezwa ya makazi.

Ikiwa masharti haya hayajarekebishwa katika {ingiza tarehe}, ninatarajia kutumia haki 
yangu ya sheria kutengeneza marekebisho muhimu na kupunguza gharama kutoka kwa 
malipo yangu ya kukodisha. (Pamoja na makisio yoyote unaweza kuwa nayo ambayo 
inaonyesha gharama ya matengenezo inayotarajiwa).

Ningependa kufahamu mawazo yako ya haraka kwa jambo hili.

Jina Lako,

Saini Yako 
Chapa Jina Lako 
Maelezo ya Mawasiliano yako

SAMPULI YA BARUA 

KUKARABATI NA KUPUNGUZA KODI
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Jina Lako 
Anwani Yako

Tarehe

Jina la Mwenye Nyumba  
Anwani ya Mwenye Nyumba

Mpendwa {Ingiza Jina la Mwenye Nyumba}:

Ninaandika kuhusu matengenezo ambayo yametarajiwa kwa ghorofa /nyumba (chagua 
moja) inayokuwa katika {ingiza anwani} ambayo ninakodi kutoka kwako.

Shida maalum ambazo lazima zirekebishwe ni :

Kutengeneza orodha (Mifano imeorodheshwa hapo chini) 
Hakuna maji ya moto 
Shida ya bomba (ufafanue vizuri) 
Hakuna joto 
Dari linalokwama, na kadhalika.

Kama unavyoweza kukumbuka, tulijadili shida hizi juu {ingiza tarehe ya majadiliano}. 
(Tumia mstari huu tu ikiwa unahitajika)

Ninaamini kuwa kasoro hizo ni uvunjaji wa maelewano yetu ya kukodi na ukiukwaji 
dhamana iliyodokezwa ya makazi.

Ikiwa masharti hayajarekebishwa katika (ingiza tarehe), ninatarajia kutumia haki yangu 
ya kisheria kwa kutolipa baadhi ya malipo yangu ya kodi au kutolipa kabisa kila mwezi 
mpaka vitu hivi virekebishwe.

Ningependa kufahamu mawazo yako ya haraka kwa jambo hili.

Kwa dhati,

Saini yako 
Chapa Jina Lako 
Maelezo ya Mawasiliano Yako

SAMPULI YA BARUA 

KUTOLIPA KODI KABISA / SEHEMU YA KODI
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Jina Lako 
Anwani Yako

Tarehe

Jina la Mwenye Nyumba  
Anwani ya Mwenye Nyumba

Mpendwa {Ingiza Jina la Mwenye Nyumba}:

Ninaandika kuhusu matengenezo ambayo yametarajiwa kwa ghorofa/nyumba (chagua 
moja) inayokuwa katika {ingiza anwani} ambayo ninayokodi kutoka kwako.

Shida maalum ambazo lazima zirekebishwe ni:

Kutengeneza orodha : (Mifano imeorodhoshwa hapo chini) 
Hakuna maji ya moto 
Shida ya bombo (ufafanue vizuri) 
Hakuna joto 
Dari linalokwama, na kadhalika.

Ninaamini kwamba kasoro hizi ni uvunjaji wa makubaliano yetu ya kukodi na ukiukwaji 
wa dhamana iliyodokezwa ya makazi.

Ikiwa masharti haya hayajarekebishwa kabla ya {ingiza tarehe}, ninatarajia kutumia haki 
zangu za kisheria kuhama.

Kwa dhati,

Saini Yako 
Chapa Jina Lako 
Maelezo ya Mawasiliano Yako.

SAMPULI YA BARUA 

KUMALIZA KUKODI KWA SABABU ZA SHIDA 
ZA MAKAZI – BARUA YA KWANZA
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Jina Lako 
Anwani Yako

Tarehe

Jina la Mwenye Nyumba  
Anwani ya Mwenye Nyumba

Mpendwa {Ingiza Jina la Mwenye Nyumba}:

Hii ni kukushauri kwamba nitahama kutoka katika ghorofa/nyumba yangu (chagua 
moja) inayokuwa katika

{ingiza anwani} tarehe {ingiza tarehe}. Nimefuata hoja yote ya taratibu zilizowekwa. 
Anwani yangu ya usambazaji ni {ingiza anwani mpya}.

Tafadhali rudisha amana yangu ya usalama kwa anwani hapo juu katika siku 30 baada 
kuhama kwangu kutoka katika majengo.

Kwa dhati,

Saini yako 
Chapa Jina Lako 
Maelezo ya Mawasiliano Yako

SAMPULI YA BARUA 

KUMALIZA KUKODISHA KWA SABABU ZA 
SHIDA ZA MAKAZI – BARUA YA PILI
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Amana ya usalama ni pesa ambayo ni mali ya mpangaji lakini zinatunzwa na mwenye 
nyumba kwa ulinzi dhidi ya uharibifu. Mpangaji anawajibika kwa malipo ya kukodi kwa 
muda wote wa kukodi. Wakati kukodi kunaisha, mpangaji angelikuwa na amana ya 
usalama ikirudi kwake kasoro pesa za gharama ya uharibifu wowote wa mali.

Sehemu ya amana ya usalama au amana nzima inaweza kukataliwa mwishoni wa muda 
wako wa kukodi ikiwa wewe: 

• Unaharibu majengo;

• Unashindwa	kusafisha	mali;

• Unashindwa kulipa malipo yako ya mwisho au malipo yoyote ya kukodisha; 

• Unashindwa kutoa taarifa kwa mwenye nyumba mapema kwamba unahama.

Bila makubaliano ya mwenye nyumba, amana ya usalama inaweza kutumiwa kama kodi la 
mwezi uliopita. Amana ya usalama haingelitumiwa kwa kulipa uharibifu kutoka wapangaji 
wengine kabla haujahama au kuharibika na kuraruka kwa kawaida kwenye mali. Angalia 
kurudishwa kwa amana yako ya usalama.

Mipaka juu ya Kiasi cha Amana ya Usalama
Sheria za Pennsylvania zinaweka mipaka ya kiasi cha amana ya usalama mwenye nyumba 
anaweza kuomba. Wakati wa mwaka wa kwanza wa kukodi, amana ya usalama haiwezi 
kuwa zaidi ya kodi ya miezi miwili. Mwenye nyumba anaweza kuomba mpangaji alipe 
amana ya usalama ya nyongezo “mwezi uliopita”. Hata ikiwa namna gani mwenye 
nyumba anaweza kuita hivyo, hili “kodi la mwezi la miwisho” ni bado sehemu ya kiwango 
cha juu cha amana ya usalama ya miezi miwili kwa mwaka wa kwanza.

Wakati wa mwezi wa pili au wakati wa kuanza kukodi tena kwa upya, amana ya usalama 
isizidi kodi ya mwezi mmoja. Ikiwa kodi ya mpangaji inaongezeka, mwenye nyumba 
anaweza pia kuongeza amana ya usalama kulingana na kodi ya mwezi mmoja kwa 
kiwango kipya kwa miaka mitano ya kwanza ya kukodi. Baada ya miaka mitano, mwenye 
nyumba hawezi kuongeza amana ya usalama hata kama kodi imeongezeka.

Ikiwa mpangaji amelipa amana ya usalama ya miezi miwili (au amana ya usalama au 
kodi ya mwezi wa mwisho) anaweza kuomba mwenye nyumba arudishe kiasi cha pesa 
zinazotunzwa ambazo ni kikubwa kuliko kodi ya mwezi mmoja. Hii imefanywa katika 
maandishi barua inayoomba hizi pesa na kuhifadhi nakala ya barua. Barua inapaswa kwa 
barua iliyothibitishwa; “risiti zimeombwa kurudi,” hiyo kwamba kunai li kwamba kuna 
uthibitisho kwamba mwenye nyumba ameipokea. Mpangaji anapaswa kufuatilia barua 
iliyothibitishwa na barua ya kawaida ikiwa mpangaji hawezi kupokea risiti iliyosainiwa kwa 
kurudi	kutoka	ofisi	ya	posta.
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Riba juu ya Amana ya Usalama
Ikiwa Zaidi ya dola 100 za amani ya usalama zimekusanywa:

1. Mfuko lazima uwekwe katika akaunti tofauti

2. Akaunti lazima katika taasisi imewekwa na Pennsylvania au viongozi wa benki ya 
shirikisho 

3. Mwenye nyumba lazima amujulishe mpangaji katika maandishi na jina na anwani ya 
amana (benki) na kiasi cha amana.

4. Baada yam waka wa pili, riba iliyopatikana juu ya pesa pesa ya mpangaji (chini ya 
1% ada kiutawala kwa mwenye nyumba) lazima iwe imelipwa kwa mpangaji kila mwaka 
kuendelea maadhimisho ya tarehe ya kukodisha.

5. Sheria haitaji riba ngapi mpangaji lazima apokee

Kumbuka, viwango vya riba vya leo ni chini sana. Kwa hiyo, baada mwenye nyumba 
anapunguza ada 1%, kunaweza kuwa hakuna riba inayofaa kwa mpangaji. Walakini kama 
jambo la kufanya biashara nzuri, mwenye nyumba anapaswa kumjulisha mpangaji kwa 
maandishi kwamba hakuna riba inayofaa.

Kurudi kwa Amana Yako ya Usalama
Katika siku thelathini (30) baada ya uvunjaji wa kukodisha, mwenye nyumba lazima 
ampatie mpangaji:

1.  Orodha imeyoandikwa ya uharibifu wowotw kwa ambayo mwenye nyunba anadayi 
mpangaji anawajibika, na malipo ya tofauti katika pesa ya amana ya usalama pamoja 
na riba (ikiwa ipo) na pesa iliyotumiwa kulipa uharibifu au,

2. Cheki kwa kiasi chote cha amana ya usalama.

Ikiwa mwenye nyumba anashindwa kufanya ama moja yah apo juu katika siku 30, 
ameacha haki kwa kuzuia yoyote ya amana ya usalama au rib ana ameacha haki ya 
kushtaki mpangaji kortini kwa uharibifuIfu. Siku ya 31: mpangaji anaweza kushtaki 
mwenye nyumba kwa kiasi mara mbili cha amana ya usalama imeyozuiliwa katika 
kusindikiza (escrow) pamoja na riba (ikiwa ipo). Kumbuka kuwa ikiwa mpangaji hakutoa 
anwani ya usambazaji au hakurudisha funguo, mwenye nyumba hawezi kushikiliwa kwa 
siku 30 tarehe ya mwisho.

Kugombea (Kukana) Uharibifu Ulioshtakiwa kwa  
Amana yako ya Usalama

Mwenye nyuma hapaswi kumushtaki mpangaji kwa kuharibika na kuraruka kwa kawaida. 
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Kwa mfano, ikiwa mwenye nyumba ameamua kwamba ghorfa lilihitaji kupakwa rangi 
kwenye mwisho wa kukodisha, mpangaji hakupaswa kushtakiwa kwa urekebishaji wa 
rangi isipokuwa tu mpangaji amesababisha zaida ya urarukaji wa kawaida.

Ni Nini Kuharibika & Kuraruka kwa Kawaida?
Kuharibika na kuraruka kwa kawaida ni kuzorota kwa mali kwa kawaida kutokana na 
matumizi ya kawaida ya kila siku. Sio uharibifu unaosababishwa na dhuluma au kupuuza. 
Kunakuwa tofauti katika kuharibika na kuraruka kwa kawaida na kuraruka na uharibifu 
unavyofanywa kwa mali. Zulia ambayo imeshonwa ni kuharibika na kuraruka vya kawaida. 
Kuchoma na kutia madoa juu ya carpet ni uharibifu unaosababishwa na uzembe. Rangi 
ya	kufifia	au	njano	inachukuliwa	kuwa	kuharibu	na	kurusha	kwa	kawaida.	Madoa	mapana	
katika	zulia	au	mashimo	ukutani	ni	uharibifu	wa	fidia	kwa	mwenye	nyumba.

Kwa Nini Amana ya Usalama Inaweza Kutumiwa?
Mwenye nyumba yako anaweza kushikilia baadhi au yote ya amana ya usalama kwa 
kufanya matengenezo kwa uharibifu mwingine zaidi ya kuharibika na kurusha kwa 
kawaida. Mwenye nyumba yako anaweza kuhifadhi amana yako ya usalama kwa kutunza 
kodi lolote lisilolipwa kwenye mwisho wa muda wa kukodi. Amana ya usalama inaweza 
pia kupotea ikiwa unavunja mkataba wa kukodi. Mwenye nyumba anaweza kukushtaki 
kwa	kusafisha	kitengo	cha	kukodi	baada	ya	kutoka	nje	ikiwa	ulishindwa	kufanya	hivyo	
– lakini mashtaka yanapaswa kuwa ya busara na kurudisha mali kwa hali iliyokuwa nayo 
kabla haujahamia ndani.

Hupaswi kuwajibika kwa uharibifu unaosababishwa na wapangaji wa zamani. Kwa 
kutumia orodha ya ukaguzi wa kitengo cha kukodi, mpangaji anaweza kukumbuka 
uharibifu wowote katika kukodi majengo ambayo yalikuwepo kabla hajahamia ndani ya 
kitengo.

Ushahidi wa maandishi, mashuhuda na picha ni muhimu kusaidi kwa kuthibitisha 
kwamba uharibifu ulikuwepo kabla ya upangaji. Hii hatua ya ushahidi ni ya thamana 
sana kama mpangaji anapaswa kushtaki mwenye nyumba arudishe amana ya usalama 
iliyozuiliwa vibaya.

Hatua Za Kupata Amana Yako Ya Usalama wakati Unapohama.
• Umpatie mwenye nyumba taarifa mapema kwamba utakuwa unahama.
•  Taarifa hii lazima iwe kwa wajibu na vifungu vya mkataba wako wa kukodi. 

Utahitaji kusoma mkataba wako kuona ni wapi taarifa ya kuhama inapaswa kutolewa na 
taarifa gani lazima ipewe kwa kumaliza kukodi kwako.

•  Uhakikishe unampatia mwenye nyumba anwani yako mpya katika maandishi sasa Se
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au kabla hujahama. Lazima ufanye hivyo hata kama haijaandikwa hivyo katika mkataba 
wako wa kukodi. Ona sampuli ya barua – Taarifa ya kuhama / anwani ya usambazaji kwa 
kurudisha amana ya usalama.

•  Ni bora kutuma taarifa hii kwa barua iliyothibitishwa, “risiti ya kurudi imeombwa”. Ikiwa 
huna uhakika wapi anwani yako mpya itakuwa, umpe mwenye nyumba yako anwani ya 
ndugu. Uweke nakala za barua zote unatuma, risiti kwa kutuma barua zilizothibitishwa, 
na risiti za kurudi.

• Usafishe kitengo cha makao vizuri kama iwezekanavyo kabla ya kuhama. Uweke 
risiti	kwa	ukodishaji	au	ununuzi	wa	vifaa	vyovyote	vya	kusafisha,	kwa	mfano,	kukodisha	
kwa	safi	ya	mvuke	kwa	kusafisha	zulia.	Kumbuka	kusafisha	ndani	ya	jiko	na	friji,	na	toa	
takataka yoyote. Usiache kitu chochote.

• Hakikisha hauna deni yoyote ya kodi.
• Omba mwenye nyumba yako akague kitengo cha makao pamoja na wewe.
• Piga picha za jengo likiwa tupu. Huu ni wakati wa kuzingatia picha zako zaidi, orodha, 
au nyaraka nyingine yoyote ya uharibifu ambayo umeandaa wakati umehamia ndani ya 
ghorofa au nyumba.

• Rudisha funguo kwa mwenye nyumba. Ikiwa inawezekana, upate risiti ya pesa yoyote 
inayodaiwa ambayo imelipwa kwa mwenye nyumba kwa wakati huu.

Kumbuka, ikiwa taarifa sahihi haijatolewa, unavunja mkataba wako wa kukodi na 
unaweza ukapoteza amana yako ya usalama. Ikiwa haukumaliza rasmi mkataba 
wako wa kukodi, una deni la kodi, au haukurudisha funguo, mwenye nyumba yako 
anaweza kukataa kurudisha amana yako ya usalama.

Nini cha Kufanya Ikiwa Mwenye Nyumba Yako Hakurudisha 
Amana Yako ya Usalama 

Ikiwa mwenye nyumba ameshindwa kurudisha amana ya usalama na akupatie orodha 
ya uharibifu iliyoandikwa kabla ya siku thelathini (30), au ikiwa mwenye nyumba yako 
ameshindwa kukulipa kiasi cha amana ya usalama kutoa uharibifu wa kitengo cha kukodi 
kabla ya siku thelathini (30), mwenye nyumba amepoteza:

• Haki zote za kutunza sehemu yoyote ya amana ya usalama (pamoja na riba) na
• Haki zote za kushtaki mpangaji kwa uharibifu kwa kitengo cha kukodi (walakini, mwenye 
nyumba anaweza bado kushtaki mpangaji kwa ukusanyaji wa kodi isiyolipwa au uvunjaji 
wa mkataba).

Unaweza kuweka faili ya malalamiko ya kiraia kwa mahakama ya wilaya ya hakimu na 
kushitaki mwenye nyumba kwa kiasi cha mara mbili cha amana ya usalama (pamoja 
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na riba, ikiwa inatumika). Mwenye nyumba hatakuwa na uwezo kuweka faili kinyume 
cha sheria kwa uharibifu. Ikiwa mwenye nyumba amekupatia orodha ya uharibifu na 
rkurejesha	fidia	katika	siku	thelathini	(30)	na	haukubaliana	na	kiasi	cha	uharibifu,	unaweza	
kuweka faili ya malalamiko ya raia na mahakama ya wilaya ya hakimu. Itabidi uthibitishe 
kwamba mwenye nyumba amekushtaki vibaya kwa uharibifu. Tena, picha, orodha, na 
nyaraka nyingine zitakuwa msaada kwa mchakato huu. Mwenye nyumba amepewa haki 
ya kuweka faili kinyume cha sheria dhidi yako. Utapaswa kulipa ada ya kuweka faili kwa 
mahakama ya wilaya ya hakimu ili uweke faili ya malalamiko ya kiraia; walakini, unaweza 
kuuliza mwenye nyumba akulipe kwa mashitaka haya. Ikiwa uamuzi wa hakimu ni kwa 
niaba yako, ada ya kuweka faili na gharama zinapaswa kulipwa na mwenye nyumba. Ikiwa 
unakwenda kortini, unapaswa kuleta hati zifuatazo (ikiwa zipo):

• Mkataba wako wa kukodi kulikoandikwa

• Nyaraka au kithibitisho kuwa umerudis-
ha funguo.

• Nyaraka au kithibitisho kuwa umempatia 
mwenye nyumba anwani ya usambazaji

• Nakala ya barua yoyote ambayo ulituma 
ukiomba amana yako ya usalama irudish-
we.

• Nakala ya barua kutoka kwa mwenye 
nyumba akieleza kwa nini kiasi kamili cha 
amana ya usalama hakikurudishwa.

• Risiti zote za kodi (au cheki zilizofutwa) 

• Risiti za amana ya usalama (au cheki 
iliyokatwa)

• Orodha ya uharibifu uliokuwepo wakati 
ulihamia ndani

• Picha au video (uwe umejiandaa tayari 
kusema nani alizichukua na lini)

• Shuhudia ni nani alikuona ukilipa amana 
ya usalama, na / au nani anajua hali ya 
ghorofawakati umehamia ndani na 
ulihama. 

Ikiwa hujatoa anwani ya usambazaji, unakuwa bado na haki kwa amana ya usalama. 
Walakini, kwa sababu ya ugumu wa kukupata, mwenye nyumba hapaswi kuirudisha kabla 
ya siku thelathini (30).

Kifungo chochote cha mkataba wa kukodi ambacho kinasema kwamba umeondoa 
haki hizi hakina maana kisheria.
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Jina Lako 
Anwani Yako

Tarehe

Jina La Mwenye Nyumba  
Anwani ya Mwenye Nyumba

Mpendwa {Ingiza Jina La Mwenye Nyumba}:

Kwa kufuata 68 P.S. § 250-512(e), ninakupatia anwani ya usambazaji ifuatayo katika 
maandishi: {Ingiza Jina na Anwani ya Mtaa/Mji/Serikali/Zipu}

Kukodisha kwangu kutamalizika {Ingiza tarehe}. Nitapatikana kwa ukaguzi wa mwisho 
wa kitengo wakati wa wiki ya mwisho ya {ingiza tarehe}. Tafadhali wasiliana nami kwa 
kupanga muda wa ukaguzi.

Tafadhali utume amana yangu kamili au orodha ya uharibifu wowote unanidai kutoka 
kwa amana yangu ya usalama pamoja na riba iliyoongezeka kwa anwani hapo juu katika 
muda wa kisheria wa siku 30.

Kwa dhati,

Saini Yako 
Chapa Jina Lako 
Maelezo ya Mawasiliano Yako

SAMPULI YA BARUA 

TAARIFA YA KUHAMA / ANWANI YA USAMBAZAJI 
KWA KURUDISHA AMANA YA USALAMA 

Security D
eposit

SEC
U

R
ITY D

EPO
SIT

65



Pennsylvania haina sheria juu ya kuongeza kodi. Wenye nyumba wanaweza kuongeza 
kodi kama vile wanataka. Walakini, mabadiliko lazima yafanywe kulingana na mkataba 
wako.

1.  Kodi linaloongezeka lazima lifuate taratibu katika mkataba wako wa maandishi au wa 
maneno. 

2. Mwenye nyumba hawezi kuongeza kodi katikati ya muda wa kukodi isipokuwa mpangaji 
anakubali kuongezeka kwa kodi.

3. Mwenye nyumba hawezi kuongeza kodi kwa nia ya kulipa kisasi kwa sababu 
mpangaji alitumia haki ya kisheria. Mwenye nyumba haruhusiwi kupandisha kodi kwa 
sababu mpangaji ameweka faili ya malalamiko ya ubaguzi au viwango vya utekelezaji 
iliyowasilishwa. Ikiwa kodi lako limeongezeka kwa sababu umeweka faili ya malalamiko ya 
ubaguzi wa nyumba unapaswa kujulisha wakala ambapo ulitoa malalamiko.
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Ikiwa unapata taarifa kwamba matumizi yatafungwa lazima ufanye haraka kulinda haki 
zako. Ni vigumu zaidi kuomba huduma fulani irudishwe baada ya kufunga. Haina maana 
ni nani anayewajibika kulipa kwa matumizi, kampuni ya matumizi haiwezi kufunga 
huduma bila yafuatayo:

• Taarifa iliyoandikwa ya siku 10 kabla ya kufunga

• Jaribio la kuwasiliana nawe au mtu mzima katika kaya yako angalau siku 3 kabla ya 
kufunga 

• Jaribio la kuwasiliana nawe au mtu mzima katika kaya yako binafsi wakati wa kufunga

• Kwa miezi ya Desemba hadi Marchi, ikiwa kampani haikufanya mawasiliano ya binafsi 
kabla ya kufunga huduma, ni lazima ichapishe taarifa kwenye sehemu wazi ya nyumba 
yako ikisema kuwa matumizi yako yatafungwa na lazima ikupatie angalau taarifa ya masaa 
48

Baada ya kampuni ya matumizi kutoa taarifa ya siku 10 kwa mpangaji, kampuni inakuwa na 
siku 60 kufunga huduma ya mpangaji kabla ya kulazimshmw itoe taarifa ya siku 10 tena.

Ikiwa kampuni ya matumizi imefunga huduma bila taarifa, imevunja sheria. Wasiliana na 
kampuni ya matumizi na omba kwamba huduma zirudishwe mara moja. Omba kuongea na 
msimamizi na andika chini jina la mtu unazungumza naye. Ikiwa ni bora, piga simu kwa tume 
ya shirika ya umma kwa 1-800-692-7380. Ikiwa unahitaji msaada wa kisheria, shauriana na 
wakili	wa	kibinafsi	au	piga	simu	kwa	ofisi	ya	misaada	ya	mtaa	wako.

68

KUFUNGA KWA MATUMIZI



Hatua kwa Kuepuka Kufungwa kwa Matumizi
Ni wajibu wako kuwasiliana na kampuni ya matumizi mara moja na mzozo wowote wa 
malipo au shida ya malipo ili kuepuka kufungwa kwa matumizi yako.

1.  Wasiliana na kampuni ya matumizi kwa namba za simu kwenye taarifa. Uliza kuanzisha 
makubaliano ya malipo. Urefu wa makubaliano ya malipo umedhamiliwa na sheria. Ikiwa 
kaya yako ni ya mapato ya chini, hakikisha unaarifu kampuni ya matumizi kwani kuna 
makubaliano ya malipo marefu yanapatikana kwa kaya za mapato ya chini. Kampuni 
ya matumizi inalazimishwa tu kukupatia makubaliano moja ya malipo kwa kila deni. 
Ikiwa huamini kampuni ya matumizi inatoa muda wa malipo unaweza kuiripoti kwa 
Tume ya Utumishi wa Umma (PUC) kwenye namba 1-800-692-7380. PUC inaweza kutoa 
makubaliano ya malipo.

2. Uonyeshe kuwa umelipa bili yako au uonyeshe kwamba kunakuwa ugomvi kuhusu 
bili yako. Ikiwa kuna ugomvi wa bili yako au hukubaliani kwa kusoma mita, lazima ujulishe 
kampuni ya matumizi na uwaambie kwamba una ugomvi wa bili. Huduma yako haitaweza 
kufungwa wakati wa kipindi ambacho unasubiri kwa jibu la ombi lako au kutokubaliana. 
Bado utakuwa umewajibika kulipa bili zote za matumizi ambazo hubishani, pamoja na bili 
zozote unazopata wakati malalamiko yanaendelea. Ikiwa wewe na kampuni yako ya matumizi 
hamwezi kukubaliana, piga simu kwa Tume la Matumizi ya Umma (PUC) kwenye namba 111-
800-692-7380.

3. Kampuni ya matumizi hayawezi kuzima huduma yako ikiwa utapata udhibitisho wa 
matibabu kwamba mtu fulani nyumbani kwako ni mgonjwa sana au anakuwa na hali 
ya matibabu ambayo itafanywa kuwa mbaya zaidi huduma ikifungwa. Baada ya kuarifu 
kampuni ya matumizi kuhusu hali ya matibabu, utahitaji kupata daktari au muuguzi mtaalam 
kwa kupiga simu au kutuma kauli kwa kampuni ya matumizi ukithibitisha hali ya matibabu. 
Kuzimwa kunaweza kusimamishwa kwa kiwango cha siku 30. Uthibitisho wa matibabu 
unaweza kufanywa upya mara mbili za nyongeza. Ikiwa huduma yako tayari imefungwa 
huduma, hii itakuwa kuomba kampuni ya matumizi kurejesha huduma yako. Bado utahitaji 
kufanya mpangilio juu ya malipo ya bili zozote za matumizi yasiyosemwa.

4. Ikiwa unakuwa mwathirika wa dhuluma za nyumbani na unakuwa na ulinzi halali kutoka 
unyanyasaji (PFA), kuna taratibu maalum na ulinzi kwa utunzaji wa huduma yako ya matumizi. 
Piga simu kwa kampuni yako kwa kuwajulisha juu ya PFA yako kwa hivyo taratibu hizi 
maalum na kinga zinaweza kuwekwa kwa ajili yako. Unaweza ukahitaji kutoa nakala ya PFA 
kwa kampuni ya matumizi.

5. Ikiwa unaishi ndani ya kaya ya mapato ya chini, kunaweza kuwa na mipangilio maalum 
ya kukusaidia – angalia Shida Kulipa Bili za Matumizi kwa habari juu ya mipango ambayo 
inasaidia wateja wa mapato ya chini. 
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Nini Ikiwa Mwenye Nyumba Anawajibika kwa Kulipa Bili za 
Matumizi?

Ikiwa mwenye nyumba anawajibika kulipa huduma za matumizi na anashindwa kulipa bili 
za matumizi au ikiwa mwenye nyumba anaomba kampuni ya matumizi kufunga huduma 
yako, Sheria ya Haki ya Wapangaji kwa Huduma za Matumizi inalazimisha kwamba 
ujulishwe na kampuni ya matumizi angalau siku 30 kabla ya kufunga huduma.

Mara matumizi yamefungwa, hali inaweza kuwa ngumu zaidi. Kwanza, jaribu kuomba 
mwenye nyumba afanye malipo muhimu mara moja kwa kurejesha huduma yako. Ikiwa 
mwenye nyumba hakulipa malipo muhimu kwa kurejesha huduma, wewe na wapangaji 
wengine mnaweza kulipa malipo ili huduma irudishwe. Bili yoyote unayolipa kupata 
huduma irudishwe inaweza kupunguzwa kutoka malipo yako ya kukodi. Unaweza pia 
kuomba huduma ya matumizi zihamishwe kwa jina lako. Lakini, kuwa mwangalifu – 
unaweza kuhitaji kulipa amana kubwa na inaweza pia kuathiri kukodi kwako. Tafuta ushauri 
wa kisheria haraka iwezekanavyo ukifanya hivi.

Kupata Huduma ya Matumizi Irudishwe
Kati ya Aprili 1 na Novemba 30, ikiwa unalipa kiasi cha deni kamili au ukifanya 
makubaliano ya malipo (ikiwa inafaa) na kukutana na masharti mengine yoyote 
yanayoombwa na kampuni ya matumizi, huduma yako lazima irejeshwe katika siku 30.

Kati ya Desemba 1 na Marchi 31, huduma yako lazima irejeshwe katika masaa 24 ikiwa 
unalipa kiasi cha deni kamili au unafanya makubaliano ya malipo (ikiwa inafaa) na kukutana 
na masharti yoyote yanayoombwa na kampuni ya matumizi.

Nani Anawajibika Kulipa Bili za Matumizi?
Ikiwa mkataba wa kukodi unaandikwa au ni wa maneno, pande zote lazima mkubali ni 
upande gani utawajibika kwa kulipa bili za matumizi. Mpangaji anaweza kuwajibika kwa 
umeme na gesi wakati mwenye nyumba anawajibika kwa maji na maji taka. Ikiwa mkataba 
wako unakuwa wa maandishi, uhakikishe kwamba mkataba unaeleza ni nani anawajibika 
anawajibika kwa kulipa matumizi.

Je, Lazima Iwe na Mita ya Mtu Binafsi Kwa Kila Ghorofa?
Ikiwa mpangaji anaajibika kwa kulipa bili ya matumizi, Nambari ya Matumizi ya 
Pennsylvania inaomba mwenye nyumba kuhakikisha kwamba kila kitengo cha makazi 
kinakuwa na mita ya binafsi. Hii ni kusema kwamba haiwezikani kuwa (mzigo wa kigeni) 
juu ya bili ya matumizi ya mpangaji – waua ya mpangaji haiwezi kujumuisha maeneo ya 
kawaida au ghorofa nyingine. Ikiwa kunakuwa vitengo vitatu katika majengo, basi hapo 
lazima pawe mita tatu tofauti kwa kila moja ya maghorofa na mita moja tofauti kwa 
maeneo ya kawaida.
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Ikiwa kitengo cha kukodisha hakina mita ya kibinafsi, basi mwenye nyumba anawajibika 
kwa bili ya matumizi – pamoja na usawa wowote wa zamani unaotakiwa. Kampuni ya 
matumizi haipaswi kuruhusu mpangaji kushitakiwa kwa huduma hiyo hadi itathibitishwa 
kwamba waya imerekebishwa. 

Je, Mwenye Nyumba Yangu Anaweza Kulipa Kisasi Dhidi Yangu 
Kwa Kudai Haki Zangu za Matumizi?

Kuna kiwango kwenye Viwango vya Matumizi katika Pennsylvania ambayo yanafanya 
isiwe ya kisheria kwa mwenye nyumba kulipa kisasi dhidi ya mpangaji kwa kutumia 
haki zake chini ya Viwango vya Matumizi ya Pennsylvania. Mwenye nyumba, wakala 
au mtumishi wa mwenye nyumba yeyote ambaye anatisha au analipa kisasi dhidi ya 
mpangaji anaweza kuwajibika kwa uharibifu unaolingana na kodi la miezi miwili au 
uharibifu halisi unaodumishwa na mpangaji yoyote ni kubwa zaidi, na gharama ya kesi na 
ada za mawakili.

Kuna utoaji wa kulipa kisasi katika sheria ambayo inafanya kulipa kisasi kuwe haramu 
ikiwa mmiliki anatafuta kuongeza kodi au kufukuza mpangaji ndani ya miezi 6 ya 
mpangaji kutumia haki zake za Viwango vya Matumizi ya Pennsylvania isipokuwa katika 
kesi ya kodi ambayo haijalipwa.

Kumbuka kuwa hizi haki haziwezi kuchukuliwa mbali hata ikiwa mkataba kunasema 
umetoa mbali haki hizi.

Je! Mwenye Nyumba Yangu Anaweza Kufunga Matumizi Yangu 
Kwa Sababu Mimi Ninadaiwa Kodi?

Mwenye nyumba yako haruhusiwe kisheria kuingiliana na huduma ya matumizi yako, hata 
ikiwa wewe unadaiwa kodi. Hata wakati maji, maji taka, gesi, au umeme unajumuishwa 
katika malipo yako ya kukodi ya kila mwezi, mwenye nyumba hawezi kufunga kisheria 
huduma ya matumizi yako. Hii inaweza kuzingatiwa kama jaribio haramu kwa kukufukuza 
bila kupitia taratibu za kisheria, na ikiwa hii inatokea au ikiwa mwenye nyumba anatisha 
hii, unapaswa kushauriana wakili au ukaite msaidizi wa kisheria. Ona Q na A kufukuzwa: 
Mwenye nyumba yangu amenitishia kwa kunifungia nje.

Shida za Kulipa Bili za Matumizi
Ikiwa hukulipa, au ikiwa unadaiwa malipo ya bili zako za matumizi, kampuni ya matumizi 
inaweza kufunga huduma kwa mali yako ya kukodi baada ya kutoa taarifa sahihi. Angalia 
Matumizi Yamefungwa: Walakini, hata ikiwa huwezi kulipa kiasi chote cha deni, unaweza 
kuchukua hatua za kuepuka kufungwa kwa huduma ya matumizi.

•  Umeme, gesi, na kampuni fulani za maji zina Mipango ya Usaidizi wa Wateja (CAPs). 
CAPs inapatikana kwa wateja wa kipato cha chini ambao wanakuwa na ugumu wa 
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kulipa bili yao kamili kila mwezi. Hiyo mipango inatoa mapunguzo kwa bili ya kila mwezi 
pia na msamaha wa deni lililopita badala ya mteja anayefanya malipo ya kawaida ya kila 
mwezi. Uliza kampuni yako ikiwa unasitahiki.

• Kampuni za matumizi lazima zikuruhusu kulipa bili zako juu ya mpango wa malipo kwa 
hivyo malipo yako hayatakuwa juu sana wakati wa baridi na chini wakati wa joto. Katika 
mpango wa bajeti, malipo yako yanakuwa wastani kwa hivyo kila malipo ya kila mwezi ni 
sawa.

•  Unaweza kuwa unafaa kwa Mpango wa Nyumba ya Mapato ya Chini na Msaada wa 
Nishati (LIHEAP). Mpango huu unaweza kuwa na uwezo wa kukusaidia kwa kulipa bili 
zako za matumizi au gharama nyingine za kuweka joto (hita za nafasi na matengenezo 
ya nyumba). Idara ya Umma na Usitawi ina miradi mitatu – Msaada wa Nishati Ruzuku ya 
Pesa, Ruzuku ya Mgogoro, na Msaada wa Ruzuku ya Mgogoro na Ukarabati wa Hali ya 
Hewa. Ikiwa unapitia mgogoro wa joto, unaweza kuwa unafaa kwa faida kupitia LIHEAP 
mpango wa mgogoro. Hali ya dharura pamoja na vifaa vya joto vilivyovunjika au mistari 
inayovuja lazima irekebishwe au ibadilishwe, ukosefu wa mavuta, chanzo kikuu cha joto 
au chanzo cha pili cha joto (chanzo ambacho kinatumiwa kwa kufanya kazi ya chanzo 
kikuu au kinatumiwa ikiwa chanzo kikuu cha joto hakifanyi kazi) hiyo imekuwa ikazimwa 
kabisa, na hatari ya kutokuwa na mavuta (chini ya siku 15 za usambazaji) au ya kuwa na 
huduma ya matumizi iliyokomeshwa (Taarifa imepokelewa kwamba huduma itafungwa 
katika siku 60 zijazo).

• Kila kampuni ya umeme na gesi ina Mfuko wa Hali Ngumu ambayo wateja wa mapato 
ya chini wanaweza kuomba ili kuepuka kufunga au kuwa na huduma zilizounganishwa 
tena. Uite kampuni kwa kujua kama unafaa.

• Mpango wa Msaada wa Hali ya Hewa na Mpango wa Kupunguza Matumizi ya 
Makazi ya Mapato ya Chini ni huduma za bure zinazotolewa kwa Wateja wa Matumizi 
ya	Mapato	ya	Chini	Wanaofaa.	Huduma	zinazotolewa	zinaweza	kujumuishwa	na	utafiti	wa	
nishati ya nyumba, matumizi yanayopunguzwa na huduma za utabiri wa hali ya hewa. 
Uwasiliane na kampuni yako ya matumizi au Mpango wa Kitendo cha Jamii kinachohu-
dumia eneo lako ili kuomba au kupata habari zaidi.
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•  Tume ya Matumizi ya Umma ya Pennsylvania ina rasilimali nyingi za kusaidia kudumisha 
watu binafsi na familia kwenye joto wakati wa msimu wa baridi wa Pennsylvania. 
Tembelea tovuti yao kwa www.puc.state.pa.us kwa kujua zaidi.

• Ikiwa unaishi nje ya Philadelphia, tembelea Mfuko wa Nishati wa $1 kwa www.dollaren-
ergy.org au uwasiliane na kampuni yako ya matumizi kwa habari zaidi juu ya mipango 
ambayo inaweza kukusaidia kulipa bili ya matumizi yako.

• Ikiwa unaishi katika Philadelphia, tembelea Mfuko wa Huduma za Nishati ya Matumizi 
(UESF) kwa www.uesfacts.org au uite kwenye (215) 972-5170 kwa habari juu ya mpango 
ambao unaweza kukusaidia kulipa bili yako ya matumizi. 

 Kuomba au kwa habari zaidi kuhusu LIHEAP, upige simu kwa Idara ya Huduma za 
Binadamu kwa 1- 800- 692 – 7462 Jumatatu hadi Ijumaa (watu binafsi na shida ya kusikia 
wanawe kuita 711).

Unaweza pia kuomba kwa LIHEAP kwenye www.compass.state.pa.us. Ikiwa unahitaji 
msaada wa kujaza ombi lako la dira, upige simu kwa 1-800-692-7462 kati ya 8:30 asubuhi 
na 4:45 jioni, Jumatatu hadi Ijumaa. Ikiwa unakuwa mgonjwa wa masikio, upige TTY / 
TTD kwenye 1-800-451-5886.

Unaweza pia kuita kaunti Bodi ya Msaada ya mtaa wako au Mpango wa Hatua ya Jamii 
inayoohudumia eneo lako.
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Kama mpangaji, kisheria unawajibika kulipa kiasi kamili cha kodi kwa wakati unaolingana na makubaliano 

yako ya kukodi. Ikiwa haulipi kodi lako kwa wakati, mwenye nyumba yako anaweza kuweka faili ya kufukuza 

dhidi yako. Haina maana ikiwa wewe ni mlemavu, umepoteza kazi yako, unakuwa na mgonjwa nyumbani, 

unakuwa na watoto, au ikiwa ni wakati wa baridi - bado unaweza kufukuzwa. Ikiwa unaamini hautakuwa 

na uwezo wa kulipa kodi yako kwa kamili na kwa wakati, unapaswa kumwambia mwenye nyumba yako 
haraka iwezekanavyo. Usingoje mpaka kodi istahili au baada ya tarehe inayofaa. Mwenye nyumba yako 

atadhani vibaya zaidi ikiwa hapati cheki ya kukodi kutoka kwako. Ueleze ni kwa nini huwezi kulipa na uombe 

kutengeneza makubaliano ya malipo. Ikiwa mwenye nyumba yako anakubali makubaliano ya malipo, uipate 

katika maandishi na uweke nakala. Ikiwa hudumu kwa makubaliano, mwenye nyumba yako atakuwa na 

uwezo wa kukufukuza.

Ikiwa unakuwa na shida ya kulipa bili, kipaumbele chako cha kwanza kiwe kuwa na nyumba ya kuishi. 
Kodi yako inapaswa kuwa moja ya vipaumbele vyako vya juu. Unaweza kuwa na uwezo wa kupata msaada 

kutoka kwa wakala wa dharura ya malipo ya kodi. Msaada unaweza kupatikana tu wakati wa miezi fulani ya 

mwaka na mara moja tu kwa mwaka. Mashirika ya kidini na jamii yanaweza pia kutoa msaada wa dharura wa 

kifedha.	Ofisi	yako	ya	msaada	wa	kaunti	ya	mtaa	wako	inaweza	kuwa	na	msaada	wa	makazi	wa	dharura	kwa	

watu ambao wanahitaji msaada wa kulipa kodi zao au kulipa amana ya usalama kwa nafasi mpya ya kuishi. 

Unaweza	pia	kufikiria	kuomba	kwa	ajili	ya	makazi	ya	ruzuku	kupitia	kwa	mamlaka	ya	makazi	ya	wenyeji.	

Uwe makini huduma zako za matumizi zisifungwe. Ikiwa unadaiwa malipo ya matumizi, unaweza kuwa 

na uwezo wa kupanga mpango wa malipo na kampuni yako ya matumizi. Hii itakuruhusu kuendelea kutumia 

taa na joto wakati unatafuta kutatua maswala yako ya kifedha. Mikataba mingi ya kukodi inalazimisha 

kwamba mpangaji adumishe matumizi katika kitengo kwa muda wa kukodi. Ikiwa unaruhusu huduma 

yako ya matumizi kufungwa, unaweza kupigwa hatua ya kukufukuza kwa uvunaji wa masharti ya mkataba. 

Kunakuwa na mipango mingi ya kusaidia watu wa mapato madogo au bila mapato na joto yao na bili 

nyingine za matumizi. Angalia Shida ya Kulipa Bili za Matumizi.

Mwenye nyumba yako haruhusiwi kihalali kuingiliana na huduma yako ya matumizi, hata kama unadaiwa 

kodi. Hata wakati maji, maji taka, gesi, au umeme imejumuishwa katika malipo yako ya kukodisha kila 

mwezi, mwenye nyumba hawezi kufunga kihalali huduma zako za matumizi. Hii inaweza kuzingatiwa kuwa 

jaribio haramu la kukufukuza bila kupitia utaratibu sahihi za kisheria, na ikiwa hii inatokea au ikiwa mwenye 

nyumba antishia hii, unapaswa kushauriana na wakili au uite msaada wa kisheria. Angalia Q na A Kufukuzwa: 

Mwenye Nyumba Yangu Amenitishia Kunifungia Nje.

KUONA KAMA UNAFAA KWA MISAADA YA UMMA kama vile LIHEAP (Msaada wa Nishati), Mihuri ya 
Chakula, Msaada wa matibabu, CHIP, Msaada wa Pesa, Mpango wa Utunzaji wa Watoto Unaofanya 
kazi, Milo ya Shule, Huduma za Masharti Marefu ya Kukaa, na Kuingilia Mapema, Ulemavu wa 
Kielimu au Huduma za Usonji, tembelea www.compss.state.pa.us Ikiwa unahitaji msaada ujaze maombi 
yako ya dira, uite HELPLINE kwenye 1-800-692-7462 kati ya 8:30 asubuhi na 4:45 mangaribi, Jumatatu hadi 

Ijumaa. Ikiwa unakuwa usumbufu wa masikio, uite TTY / TTD kwenye 1-800-451-5886. Ikiwa unakuwa na 

tatizo kwa muda wa masaa yasiyokuwa ya kazi au unapendelea kutumia barua pepe, unaweza kuwasiliana 

nao kwa barua pepe kupitia tovuti yao.
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KUFUKUZWA

Kufukuzwa I hatua ya kisheria inayoanzwa na mmiliki wa mali kwa kulazimisha mpangaji 
kutoka nje ya mali. Hatua inayokamatwa na korti ni yenyewe tu inayokuwa njia ya kisheria 
mwenye nyumba anaweza kulazimisha mpangaji kuondoka mali ya kukodisha. Kufukuzwa 
halali kunahitaji kuendelea kwa korti. Urefu wa mchakato utatofautiana kulingana na hali 
ya kufukuzwa. 

Mwenye nyumba anaweza kupiga hatua ya kufukuza mpangaji ikiwa:
• Mpangaji anashindwa kulipa kodi,

• Mpangaji anashindwa kuhama mwishoni mwa muda wa kukodi, au 

• Mpangaji anakiuka masharti ya mapatano ya kukodi. Mifano ya ukiukaji wa mapatano 
ya kukodi inajumuisha:

• Kuchelewa kulipa kodi kwa wakati unaofaa mara kwa mara

• Kuharibu kitengo cha kukodi kuzidi kuharibu na kurusha kwa kawaida

• Kutumia kitengo cha kukodi kwa madhumuni yasiyoruhusiwa chini ya makubaliano ya 
kukodi (kwa mfano, kufanya biashara, kuruhusu watu wasiokubaliwa kukaa nawe, na 
kadhalika).

• Kutunza mbwa, paka, au mnyama mwingine wasio wanyama wa msaada wakati wanya-
ma wa nyumbani hawaruhusiwi katika kukodi

• Ukiukwaji wa kelele mara kwa mara ambao inawasumbua wapangaji wengine 

• Kujihusisha na shughuli za jinai

• Kushindwa	kufyeka	nyasi	na	kuzingatia	usafi	wa	nje	ikiwa	umekubali	kufanya	hivyo	
katika makubaliano ya kukodi

• Hifadhi isiyofaa au utupaji wa taka ambayo inavutia wadudu, panya, na kadhalika

• Kushindwa kuzingatia sheria zinazofaa na kanuni ambazo zinakuwa ama katika kukodi, 
masharti ya kukodi, au yaliyopewa saini ya kukodi

Agizo la Mafanikio ya Kufukuzwa
Taarifa ya Kuacha

Mwenye nyumba labda ataanza kumpatia mpangaji “Taarifa ya Kuacha”. Hii taarifa 
inaweza kuwekwa kwenye mlango wa mpangaji au mwenye nyumba anaweza kukabidhi 
hiyo taarifa kwa mtu mzima kwenye majengo. Haiwezi kutumwa kwa barua ya kawaida 
iliyothibitishwa. Taarifa yoyote ambayo imetumwa tu kwa barua inapaswa kuzingatiwa 
kama kuepuka na kujadiliwa kama vile mahakamani.

Angalia Vifungu vya Kukodisha kwako. Kiasi cha wakati mwenye nyumba anahitaji 
kumpatia mpangaji kuondoka kunakopaswa kuandikwa katka kukodisha. Ikiwa kukodisha 
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kunasema siku tano, mpangaji anapaswa kupewa siku tano. Kukodisha kunaweza kuwa 
na “Kuondolewa kwa Taarifa” ambayo inasema kuwa mwenye nyumba hawezi kumpatia 
mpangaji taarifa yoyote yah apo awali.

Angalia Ratiba ya Kufukuza kujua ni muda gani unaolazimishwa ikiwa haijaandikwa katika 
mkataba wako. Isipokuwa imeainishwa katika mkataba wako, kiasi cha taarifa inayohitajika 
kinategemeana na sababu ya kufukuzwa.

Taarifa ya Kuacha lazima iwe pamoja na jina la mwenye nyumba, jina la mpangaji, anwani 
ya mali ya kukodi, sababu ya taarifa (kama vile kushindwa kulipa kodi kwa wakati au kwa 
ukiukaji mwingine wa mkataba) na tarehe ambayo mwenye nyumba anataka mpangaji 
ahame kutoka mali ya kukodi. Taarifa lazima iwe wazi na bila utata.

Nini ikiwa mwenye nyumba hakutoa taarifa?  
Ikiwa mwenye nyumba hakutoa taarifa sahihi kulingana na maktaba wa kukodi, mpangaji 
anaweza kupeleka suala hili kortini. Ikiwa mpangaji anaonyesha kwamba taarifa sahihi 
haikuwa imetolewa (kwa mfano, mwenye nyumba alitoa taarifa ya siku 10 wakati 
mkataba unalazimisha taarifa ya siku 30), basi jaji anapaswa kutupilia mbali kesi hiyo na 
kuomba mwenye nyumba kuanza tena mchakato kwa kupatia mpangaji taarifa sahihi 
kabla ya kujaza tena. Hii itampa mpangaji wakati zaidi ndani ya mali, haitazuia mpangaji 
asifukuzwe.

Kesi Kusikilizwa Kortini
Ikiwa mpangaji hakuhama kwa wakati uliosemwa ndani ya taarifa kufukuzwa, mwenye 
nyumba lazima aende kwa Malalamiko ya Mwenye Nyumba / Mpangaji. Kusikilizwa 
kortini kutawekwa kwa siku saba (7) hadi siku kumi na tano (15) baada ya mwenye nyumba 
kujaza malalamiko. Utapata nakala ya Malalamiko ya Mwenye nyumba / Mpangaji kutoka 
kwa Mahakama ya Wilaya ya Magisteri kupitia barua ya darasa la kwanza na utakuwa 
pia na nakala uliyopewa na sheriff au polisi wajibikaji. Ikiwa unapata taarifa kwa kesi ya 
mahakama, uwasiliane na shirika la haki za mpangaji au wakili kwa kuzungumza hali yako 
maalum ili utafahamu haki zako na uwe umejiandaa.

Je, ninapaswa kuhudhuria mkutano huo?  
Ndio! Ikiwa unachelewa au unashindwa kuonekana katika usikilizaji, hukumu 
inaweza kuingizwa dhidi yako.	Upange	kufika	mapema	kwa	sababu	hata	kama	
unachelewa tu dakika chache, hukumu linaweza kuingia dhidi yako. Kuwepo kwako 
ni muhimu kwenye usikilizaji. Ikiwa mtu mwingine aisye wa korti anakuambia kwamba 
usikilizaji uliahirishwa, uliza na korti kujua kama hii ni kweli. Usikilizaji unakupatia nafasi 
ya kuwasilisha utetezi wako au taarifa ya kinyume cha sheria dhidi ya upande mwingine. 
Ikiwa hauwezi kwenda kwenye tarehe iliyopangwa ya usikilizaji au dharura inatokea, 
upige	simu	Ofisi	ya	Mahakama	ya	Wilaya	ya	Hakimu	haraka	iwezekanavyo	kabla	ya	
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tarehe ya korti, uulize kama usikilizaji unaweza kuendelea kukuruhusu kuhudhuria. Ikiwa 
wewe	na	mwenye	nyumba	yako	mnafikia	mapatano	kabla	ya	tarehe	ya	korti	au	ikiwa	mtu	
fulani mwingine asiye wa korti anakuelezea kuwa “kila kitu kimeisha”, panga kuhudhuria 
usikilizaji kwa yoyote yale au angalia na korti kwa kuona kuwa usikilizaji ni bado 
umepangwa.

Angalia Q na A: Mahakama ya Wilaya ya Hakimu kwa habari zaidi kuhusu usikilizaji na nini 
cha kutarajia.

Wakati wowote kabla ya usikilizaji, unaweza kujaza malalamiko ya kinyume au kudai 
madai mengine yoyote dhidi ya mwenye nyumba. Ikiwa unajaza malalamiko ya kinyume, 
usikilizaji wa malalamiko yote mawili lazima ushikiliwe baada ya siku saba (7), lakini si zaidi 
ya siku kumi na tano (15) kutoka kufunguliwa kwa malalamiko ya kinyume.

Ikiwa unajaza malalamiko, lazima iwe imetumiwa kwa upande mwingine kabla ya angalau 
siku tano (5) kabla ya usikilizaji.

Hukumu
Baada ya usikilijazi, Jaji wa Mahakama ya Wilaya anaweza akatoa uamuzi siku ile au 
ndani ya siku tatu (3). Jaji atatoa Taarifa ya Hukumu iliyoandikwa. Ikiwa hukumu ni kwa 
faida yako, mwenye nyumba atakuwa anapaswa afanye kile ambacho Jaji ameamuru – 
kama vile kutokufukuza kutoka kitengo cha kukodi. Ikiwa Jaji wa Mahakama ya Wilaya 
huhukumu kwa faida ya mwenye nyumba, hukumu itaingizwa dhidi yako. Taarifa 
itakuambia aina gani ya hukumu imeingizwa.

• Uwezo Kumiliki Ikiwa Hukumu ya Pesa Haijaridhika

• Uwezo Kumiliki

• Haujapewa Uwezo wa Kumiliki

• Hukumu ya Pesa

Ikiwa hukumu ni kwa Uwezo Kumiliki ikiwa Hukumu ya Pesa Haijaridhika 
(inayojulikana kwa kawaida kama “Lipa ili Ukae”), unakuwa na fursa ya kulipa pesa yoyote 
ambayo inadaiwa kwenye wakati wowote kabla ya tarehe ya kufukuzwa kwa kuepuka 
kufukuzwa na kubaki nyumbani. 

• Ikiwa mwenye nyumba amelipwa kamili, pamoja na gharama za hukumu, ndani ya siku 
10 za hukumu, hakuna amri ya kumiliki inaweza kuhitajika.

• Ikiwa hulipi ndani ya siku 10 au unajaza rufaa na kulipa dhamana ikiwa inahitajika, 
mwenye nyumba anaweza kuomba amri ya kumiliki. Gharama za korti zitapanda juu ikiwa 
mwenye nyumba anaomba amri kwa kumiliki, kwa hivyo ni vizuri zaidi kulipa haraka 
iwezekanavyo.
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• Tarehe ya kufukuzwa inayolazimishwa itakuwa imepangwa siku 10 baada ya amri ya 
kumiliki imewekwa kwenye mlango wako na polisi wajibikaji. Hadi na pamoja na tarehe 
hiyo, bado unaweza kulipia hukumu kamili kwa kuepuka kufukuzwa.

• Ikiwa unalipa baada ya tarehe ya kufukuzwa, unapaswa kuweka mipangilio na polisi 
wajibika na weka risiti ya uthibitisho wa malipo.

• Ikiwa unalipa kwenye tarehe ya kufukuzwa, utahitaji kulipa moja kwa moja kwa polisi 
wajibikaji na utapaswa kulipa pesa. Polisi wajibikaji hatakubali cheki na kufukuzwa 
kutaendelea kama ilivyopangwa. 

Kumbuka: Hukumu itabaki kwenye rikodi yako hadi unailipa kamili. Inaweza kuathiri 
mkopo wako na inaweza kuathiri vibaya uwezo wako wa kupata makazi baadaye.

Agizo la Umiliki
Ikiwa hukumu ni Uwezo Kumiliki, itabidi uhame nyumba kwenye tarehe ya kufukuzwa 
iliyopangwa hata kama unalipa pesa zote unazodaiwa kamili. Ikiwa haukubaliane na 
uamuzi na unataka kubaki kwenye nyumba, utapaswa kujaza rufaa kwa Mahakama ya 
Rufaa Kawaida katika siku 10 za tarehe ya hukumu na chapisha dhamana.

Tazama Mchakato Wa Rufaa baada ya siku 10 kutoka tarehe ya rufaa zimepita, mwenye 
nyumba anaweza kuomba agizo la umiliki. Wakati mwenye nyumba amepata agizo la 
umiliki, mpangaji atapewa taarifa na polisi wajibikaji ama kwa kibinafsi au kwa kuweka 
taarifa kwenye mlango wake.

•  Taarifa ya polisi wajibika atasema kuwa mpangaji ana siku kumi (10) zaidi za kuondoka 
nyumbani kutoka tarehe ya huduma.

• Taarifa hiyo ni tarehe ya mwisho ya kuhama.

• Ikiwa mpangaji hakuhama kabla ya siku ya mwisho wa kipindi cha siku kumi (10) na 
tarehe katika taarifa, polisi wajibikaji anaweza kuondoa mpangaji kwa nguvu na kufunga 
mlango kwa kitengo cha kukodi.

Ikiwa hupangi kutoa rufaa, utahitaji kufanya mipango ya kuhama haraka iwezekanavyo 
kabla ya tarehe ya kufukuzwa. Angalau ondoa mali yako yote nje ya kipango cha kukodi 
kabla kufukuzwa kulikopangwa kwa sababu utakuwa na dakika chache tu kuondoka 
wakati	polisi	wajibikaji	anafika.

Wapangaji wanahitaji kuondoa mali zao wakati wanaacha mali ya kukodi (pamoja na 
wakati wa kufukuzwa). Ikiwa haujaondoa mali zako wakati polisi wajibika anakufukuza, 
itabidi ufanye haraka kuokoa mali yako. Tazama Namna Gani Kupata Mali Zako Baada ya 
Kufukuzwa au Kuhama.

Kumbuka: Itachukua angalau siku ishirini (20) baada ya usikilizaji kabla ya 
kufungiwa kwa kisheria kufanyike.
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Nini kinatokea ikiwa polisi wajibika hajaja kunifukuza?  
Inawezekana kuwa mwenye nyumba hatawahi kutekeleza juu ya Agizo la Kumiliki na polisi 
wajibika	hatakuarifiwa	kukufukuza.	Kwa	kawaida,	hii	inatokea	wakati	mwenye	nyumba	
na mpangaji wanakubaliana malipo na mwenye nyumba anakubali kwamba mpangaji 
anaweza kubaki. Ikiwa mnakubaliana, hakikisha kwamba unapata risiti kwa pesa ambazo 
unalipa mwenye nyumba na upate makubaliano kwa maandishi.

Mwenye nyumba anaweza kuomba utowaji wa agizo la kumiliki ndani ya siku 120 za 
tarehe ya hukumu.

Mchakato wa Rufaa
Kunakuwa namna mbili za uamuzi wa Jaji: Kumiliki (kufukuzwa) na Hukumu ya Pesa. 
Unakuwa na haki ya rufaa kwa hukumu inayoingizwa dhidi yako. Rufaa zinajazwa na karani 
mkuu katika Mahakama ya Rufaa ya Kawaida. Kukata rufaa ya uamuzi na Mahakama ya 
Wilaya	ya	Maagisteri,	utapaswa	kuleta	nakala	ya	hukumu	pamoja	nawe	kwa	Ofisi	ya	Karani	
Mkuu. Imeshauriwa kuwa utafute ushauri wa wakili ikiwa unaamua kutoa rufaa, kwa sababu 
mchakato wa korti ni mgumu zaidi. Mwenye nyumba yako atakuwa na wakili.

Ikiwa unakata rufaa ya hukumu ya umiliki na unataka kubaki kwenye nyumba yako, 
unakuwa na siku kumi (10) kutoka tarehe ya hukumu kukata rufaa kwa uamuzi.
Lazima pia ujaze Supersedeas [agizo la kusimamisha hukumu la jaji] kuahirisha sheriff 
au	polisi	wajibika	kutoka	kukuondoa	kutoka	mali	hiyo.	Ikiwa	hukujulisha	Ofisi	ya	Karani	
Mkuu kwamba unataka kuahirisha kufungwa na kujaza Supersedeas basi utakuwa unajaza 
hukumu ya pesa tu na kufungwa bado kutatokea kama ilivyopangwa.

Utalazimishwa kulipa ada na Supersedeas inalazimisha mpangaji kulipa dhamana ya kiasi 
cha hukumu ya fedha au kodi ya miezi 3, yoyote ni chini (Ikiwa unakuwa na mapato ya 
chini sana, utapaswa kulipa theluthi ya kodi yako kama dhamana wakati unajaza rufaa 
yako.) Pesa hii itawekwa katika akaunti ya kuhifadhi. Utakuwa pia unapaswa kulipa kodi 
ya kila mwezi kwa korti kila siku 30 kutoka tarehe ya rufaa. Ikiwa unashindwa kufanya hii, 
Supersedeas zinaweza kusitishwa na kufukuzwa kunaweza kuendelea. Hakikisha kwamba 
unafuatilia tarehe ya mwisho kama miezi mingine inakuwa na zaidi ya siku 30.

Ikiwa hutaki kukata rufaa ya hukumu kwa kumiliki, lakini unataka kukata rufaa 
ya hukumu ya pesa, unakuwa na siku thelathini (30) kutoka tarehe ya hukumu ya 
kukata rufaa. 
Rufaa zinajazwa na Karani Mkuu kwenye Mahakama ya Malalamishi ya Kawaida. Utahitaji 
kuleta	nakala	ya	hukumu	pamoja	nawe	kwa	Ofisi	ya	Karani	Mkuu.	Hakuna	dhamana	
inayohitajika kwa kukata rufaa ya hukumu ya pesa.
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Nini kinatokea Ikiwa Hakuna Rufaa?  
Ikiwa Mahakama ya Wilaya ya Magisteri inatoa hukumu ya kumiliki, basi mwenye 
nyumba lazima asubiri siku 10 kabla ya kuomba hati inayoitwa Agizo la Kumiliki kutoka 
kwa Mahakama ya Wilaya ya Magisteri. Polisi wajibika atatumikia agizo la umiliki juu yako 
ambayo inakuongezea siku 10 zaidi mpaka uhame kitengo. Ikiwa huondoki kabla ya siku 
10 baada ya kupata Agizo la Kumiliki, polisi wajibika watakutoa kwa nguvu kutoka mali 
hiyo. Ikiwa Mahakama ya Wilaya ya Magisteri Hukumu ya Pesa, unakuwa na siku 30 
kulipa hukumu. Ikiwa huzilipi, upande uliokushtaki basi unaweza kwenda kwa Mahakama 
ya Wilaya ya Magisteri na kuomba utoaji wa hati inayoitwa Agizo la Utekelezaji. Polisi 
wajibikaji au naibu wa sheriff watatoa Agizo la Utekelezaji juu yako na kukupatia taarifa 
au kuiweka kwenye mlango wako. Kwa wakati wa Agizo la Utekelezaji unayopewa, Polisi 
wajibika au naibu wa sheriff atatengeneza orodha ya mali atakayouza kwa kulipa hukumu 
dhidi yako. Hii orodha inaitwa Ushuru.

Uige simu wakili au kuomba msaada wa kisheria mara moja kwa msaada zaidi 
ikiwa ushuru unawekwa juu ya mali yako. Ikiwa haufanyi chochote, mali yako inaweza 
kuuzwa wiki nyingi baada ya ushuru umefanywa kwa polisi wajibika au uuzaji wa sheriff, 
isipokuwa ni ya chini ya $300 ($600 ikiwa umeolewa na, wewe na mwenzi wako, wote 
wawili mmeshtakiwa). Unaweza kujaza Rufaa au pingamizi kwa ushuru (uuzaji wa mali)

Kuchukua Sehemu ya Mishahara
Sheria ya Pennsylvania inaruhusu mwenye nyumba apata pesa kwa ajili ya hukumu ya 
uharibifu	unaozidi	kiasi	cha	amana	ya	usalama	kufikia	10%	ya	mishahara	ya	mpangaji	ikiwa	
kiasi hiki hakiweki mapato ya mdaiwa chini ya kiwango cha umaskini.    

Ratiba za Taarifa ya Kufukuzwa 
Mwenye Nyumba / Mpangaji kufukuzwa / Ratiba ya Mchakato Usiokuwa wa 
kawaida kwa Ghorofa au Nyumba:

Ikiwa Sababu ya Kufukuzwa ni: Mwenye Nyumba Lazima Ampe 
Mpangaji:

Kutolipa Kodi Taarifa ya Siku 10

Vitendo vinavyohusiana na dawa haramu Taarifa ya Siku 10

Kumalizika Muda / Uvunjaji wa Jumla wa Mkataba wa 
kukodi wa Mwezi hadi Mwezi au Mkataba wa kukodi kwa 
Muda Usiojulikana

Taarifa ya Siku 15

Kumalizika Muda / Uvunjaji wa jumla wa Mkataba wa 
mwaka mmoja au chini yake

Taarifa ya Siku 15

Kumalizika Muda / Uvunjaji wa Jumla wa Kukodisha zaidi 
ya Mwaka Mmoja

Taarifa ya Siku 30

80



Mwenye Nyumba / Taratibu ya Mchakato wa Kufukuza Mpangaji kutoka kwa 
Uwanja wa Nyumba ya Rununu:

Ikiwa Sababu ya Kufukuzwa ni: Mwenye Nyumba Lazima Ampe 
Mpangaji:

Uvunjaji wa Jumla wa Mkataba wa Kukodi wa chini chini 
ya Mwaka Mmoja au Muda Usiojulikana

Siku 30

Uvunjaji wa Jumla wa Mkataba wa Muda Zaidi ya Mwaka 
Mmoja

Miezi 3 kutoka Tarehe ya Huduma

Kushindwa Kulipa Kodi Kati ya: Aprili – Agosti Siku 15

Kushindwa kulipa Kodi: Kati ya: Septemba – Marchi Siku 30

Mwenye Nyumba / Utaratibu wa Mchakato wa Kumfukuza Mpangaji kwa Kesi za 
Kisheria na Rufaa kwa Malalamishi ya Kawaida:

Hakimu wa Wilaya ya Magisteri Anapanga Usikilizaji Siku 1 – 15 baada ya Mwenye 
Nyumba Anajaza Malalamiko

Jaji wa Wilaya ya Magisteri Ataingiza Hukumu kwa 
Kumaliza Kusikia au Katikati

Siku 3

Agizo kwa Kumiliki na Mwenye Nyumba Baada ya Siku 10 Zifuatazo Siku ya 
Mtazamo

Polisi Wajibika Anayetekeleza Agizo la kumiliki anaweza 
kufukuza Wapangaji Ikiwa Wamebaki Kwenye Majengo 
Zaidi ya:

Siku 10 Baada ya Hukumu ya Agizo 
kwa kumiliki

Hukumu Huathiri Utoaji wa Miliki ya Mali ya Makazi, Rufaa 
katikati ya:

Siku 10 Baada ya Mawazo

Hukumu Ni Kwa Pesa, au Kumiliki Mali isiyokuwa ya 
Makazi, Rufaa Katikati ya:

Siku 30 Baada ya Mawazo
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 Q&A: KUFUKUZWA 
Ninahitaji muda kabla ya kuondoka. Hali yangu siyo kawaida. Je, hiyo ni jambo la 
maana? 
 Huna haki ya kuomba muda zaidi kabla ya kupata nyumba mpya au kutoa mali zako. 
Jukumu ni moja kwa wapangaji wote. Haina maana kama wewe ni mzee au kama una 
watoto, bado unakuwa na wajibu wa kisheria kutimiza mkataba ambao ulikubali, mwenye 
nyumba yako ana haki ya kisheria ya kukufukuza ikiwa umevunja mkataba. Ikiwa hukulipa 
kodi lako, basi mwenye nyumba anakuwa na haki ya kukufukuza. Haina maana ikiwa 
unaanguka nyuma ya kodi kwa sababu unaugua au umepoteza kazi au unakuwa na bili 
zingine za kulipa. Unaweza kujadiliana na mwenye nyumba yako kuomba muda zaidi. 
Ikiwa mwenye nyumba yako anakubali kukupa muda zaidi, basi uombe mwenye nyumba 
kusaini mapatano yanayosema kwamba unaweza kukaa muda mrefu zaidi.

Sina mahali pa kwenda. Nifanye nini? 
 Utahitaji kupata nafasi kwa ajili yako pamoja na mali zako. Usiache mali yako nyuma. 
Mwenye nyumba hapaswi kuzitunza kwa ajili yako, na, anaweza kukuchaji ada ya kuhifadhi 
ikiwa unaacha mali zako nyuma. Ikiwa hukupata sehemu ya kuishi, wasiliana na familia au 

CHS inasaidia familia na watu binafsi kupata 
makazi ya kudumu pamoja na kushirikiana na 
mashirika ya karibu ya Kurudisha Makazi kwa 
Haraka ili kuwapa msaada wa upangaji. 

Kupunguza muda wa makazi kuwa tupu 
pamoja na gharama ya matangazo

Kukupa msaada katika kuhudumia 
wateja wetu

Kukupa njia ya kuhudumia jamaa
yako na kuendeleza biashara yako

CHS inaweza:

chs@tabornet.org717-358-9381www.chslancaster.orgKWA TAARIFA ZAIDI

Huduma ya

JE, WEWE NI MWENYE NYUMBA?

Imetolewa na

Kusaidia watu kupata makazi
na uthabiti wa fedha
kwa miaka 50
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marafiki.	Unaweza	kuweka	mali	zako	katika	sehemu	ya	kuhifadhi	vitu	kwa	muda	mfupi	
hadi unapata sehemu mpya ya kuishi. Unaweza pia kuwasiliana na mashirika yanayotoa 
makazi kwa ajili ya wale wasio na nyumba yao yenyewe au makazi ya mpito. 

Nitaweza kuzuia kufukuzwa? 
 Ikiwa kesi ya kufukuzwa ilikuwa kwa sababu ya kutolipa kodi tu, unaweza kuzuia 
kufukuzwa wakati wowote kabla hujafukuzwa kwa kulipa kiasi ambacho Mahakama ya 
Wilaya ya Magisteri imeamuru, pamoja na gharama za korti. Hii inaitwa haki ya kulipa 
na kubaki. Gharama za korti zitaongezeka ikiwa mwenye nyumba ataomba Agizo la 
Kumiliki, kwa hivyo ni vizuru zaidi kulipa haraka iwezekanavyo. Unaweza pia kujaribu 
kufikia	makubaliano	na	mwenye	nyumba	kwa	kufanya	malipo	kuelekea	kiasi	unachodaiwa.	
Ikiwa	unaweza	kufikia	mapatano,	hakikisha	unaipata	kwa	maandishi	kwa	hivyo	utakuwa	na	
kithibiti ikiwa mwenye nyumba anajaribu kukufukuza.

Mwenye nyumba yangu ametishia kunifungia nje. Wanaweza kufanya hivyo? 
Mwenye nyumba haruhusiwi kukufungia nje ya ghorofa lako au nyumba bila agizo la korti. 
Hii inajulikana kama msaada kusaidia wewe mwenyewe kufukuza. Hata kama mwenye 
nyumba ana haki ya kufukuza mpangaji, kufukuza kwa nia ya kusaidia wewe mwenyewe ni 
haramu. Mwenye nyumba lazima ampatie mpangaji Taarifa ya Kuacha kama inahitajika 
katika mkataba wa kukodi na kupitia utaratibu sahihi kwa kufukuza na Mahakama ya 
Wilaya ya Magisteri. Polisi wajibika wanaweza kuondoa mali ya mpangaji kisheria na 
kufungia mpangaji nje wakiwa na agizo kutoka kortini.

Mifano ya kufukuza kwa kusaidia wewe mwenyewe haramu ni pamoja na:

• Kufunga au kubadilisha kufuli 

•  Kuondoa mali yako ya kibinafsi kutoka 
makazi

• Kuzima huduma zako zote au baadhi zao 

• Kuondoa mlango au madirisha kwenye 
mali 

Kumbuka: Sheria za vyumba vya kulala ziko tofauti. Vyumba vya kulala vinatunzwa kama 
hoteli. Ikiwa mpangaji anakodi chumba na kodi haikulipwa, mwenye chumba anaweza 
kufunga mlango kwa kufuli. Upige simu Shirika la Haki za Mpangaji au Msaada wa Sheria 
kujua kama hali yako ya kuishi hukutana na maelezo ya nyumba ya kulala. Hata kama 
mwenye nyumba anaita mali “chumba cha kulala” au “nyumba ya bweni” sio kwamba 
huna ulinzi wowote chini ya Sheria za Mwenye Nyumba -Mpangaji wa Pennsylvania.

Kuna chaguzi chache ambacho mpangaji anaweza kufuatilia ikiwa mwenye nyumba 
ameshiriki katika kufukuza kwa kusaidia wewe mwenyewe. Ushauriane na wakili kuhusu 
chaguzi zao. 
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1.  Upige simu polisi. Utahitaji kuonyesha kwamba unakuwa na haki ya kuchukua 
majengo. Kwa hivyo, ikiwa unatarajia kwamba hii inaweza kutokea, uweke nakala 
ya mkataba na bili za matumizi ya sasa mahali pengine nje ya nyumba – kama vile 
kwenye gari au mfuko wa fedha. Idara kadhaa za polisi zitaingilia kati na mwenye 
nyumba kukurudisha ndani ya ghorofa na idara kadhaa za polisi zitakataa kuhusika. 
Kuwa mwenye heshima na uwe na utulivu. 

2. Upige simu Msaada wa Kisheria au wakili wa kibinafsi kwa msaada.

3. Uombe kwamba jaji wa korti ya maombi ya kawaida atoe amri dhidi ya mwenye 
nyumba. Katika kesi hii, amri inaweza kuwa agizo la korti linaloongoza mwenye nyumba 
kukuruhusu urudi kwenye makazi yako, kurudisha huduma zako, na / au kuacha 
kuingiliana na matumizi yako ya kisheria ya makazi yako.

4. Tafuta kukusanya uharibifu wa sasa kutoka kwa mwenye nyumba. Uharibifu wa sasa 
ungeliweza kuwa hasara za kuthibitisha kwamba uliteseka. Mfano mmoja unaweza kuwa 
gharama ya chumba cha hoteli ikiwa unatolewa kwa nguvu kutokana na mwenye nyumba 
yako anayekufungia nje ya makazi yako.

5. Tafuta uharibifu wa adhabu ikiwa mwenendo wa mwenye nyumba ulikuwa wa hatari 
na ulisababisha dhiki kali ya kihemuko na kudhuru mwili. 

Namna gani nitapata tena mali zangu baada ya kufukuzwa au kuondoka nje ya 
mali? 
Ikiwa umeondoka hivi karibuni au umefukuzwa kutoka mali ya kukodi, unaweza kupata 
vitu vyako vya kibinafsi ulivyoviacha nyuma kwa muda mdogo.

IIkiwa umeondoka au umefukuzwa kutoka mali ya kukodi, unakuwa na siku kumi kwa 
kuwasiliana na mwenye nyumba yako na umjulishe mwenye nyumba yako kwamba 
unakusudia kuchukua mali yako uliyoacha.

Unapaswa kutaarifu mwenye nyumba juu ya kusudi yako ya kupata mali yoyote ya 
kibinafsi iliyobaki nyuma kwa kumpigia mwenye nyumba simu na kwa kumtuma barua. 
Unakalishe barua uliyotuma kwa mwenye nyumba. Ikiwa hukuwasiliana na mwenye 
nyumba kabla ya siku 10 za kwanza baaada ya kufukuzwa au kupata taarifa kutoka kwa 
mwenye nyumba kwamba umeacha mali yako ya kibinafsi nyuma, mwenye nyumba 
anaweza kutupa mali yote ya binafsi.

Baada ya kuwasiliana na mwenye nyumba yako kwamba unataka kupata mali zako, 
unakuwa na siku 30 kutoka siku ulipofukuzwa au kutoka tarehe iliyowekewa alama taarifa 
ya mwenye nyumba yako kwamba unapata mali yako binafsi.

Ikiwa umeondoka na umeacha mali yako ya binafsi nyuma, mwenye nyumba lazima 
atume taarifa kukujulisha kuwa umeacha mali yako binafsi. Ikiwa hukumpatia mwenye 
nyumba yako anwani ya usambazaji, taarifa itatumwa kwa anwani yako ya zamani. Ikiwa 
umefukuzwa,mwenye nyumba wako hapaswi kutuma taarifa kuwa umeacha mali binafsi. 
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Itabidi uwasiliane na mwenye nyumba mwenyewe.

Baada ya siku 10 kutoka siku ulipofukuzwa au kutoka tarehe taarifa ya mwenye nyumba 
iliyowekwa alama ya kupata mali yako, mwenye nyumba anaweza kuwa anakulipiza ada 
kwa kuhifadhi mali zako. 

Q&A:  MAHAKAMAYA WILAYA YA 
MAGISTERI 

Ni nini Jaji Wa Wilaya ya Magisteri? 
Jaji wa Wilaya ya Magisteri ni aliyechaguliwa rasmi mtaani ambaye anaweza kuamua 
kesi ndogo za kiraia kama vile mambo ya mwenye nyumba-mpangaji. Jaji wa Wilaya ya 
Magisteri zamani aliitwa Hakimu au Haki ya Amani. 

Je, ninahitaji wakili? 
Hapana. Mawakili sio lazima wakati wa usikilizaji. Walakini, ikiwa ungependa kuwa wakili 
akuwepo, unaweza kuajiri mmoja na kumleta kwenye usikilizaji.

Je, niende kwa usikilizaji wa Mahakama ya Wilaya ya Magisteri? 
Ndio! Ikiwa unachelewa au unashindwa kuonekana kwenye usikilizaji, hukumu 
linaweza kuingizwa dhidi yako. Maana, ukishindwa kujitokeza, unaweza kupoteza 
usikilizaji na utahitajika kulipa hukumu iliyoingizwa dhidi yako. Kuwepo kwako ni muhimu 
kwa usikilizaji, hata ikiwa mtu mwingine asiye wa korti anasema kwamba usikilizaji 
uliahirishwa. Zaidi ya hayo, usikilizaji unakupatia nafasi ya kuwasilisha utetezi wako 
au malalamiko ya msalaba dhidi ya upande mwingine. Ikiwa hauwezi kwenda tarehe 
usikilizaji	uliopangwa	au	dharura	inatokea,	upige	simu	Ofisi	ya	Mahakama	ya	Wilaya	ya	
Magisteri na uombe kuwa usikilizaji unaweza kubadilishwa tarehe.

Ikiwa unakuwa na sababu nzuri ya kuchelewa au kukosa usikilizaji, lazima ujaze ombi mara 
moja baada ya hukumu ya msingi, na lazima kuwa na madai halali, yenye sifa ya utetezi.

Ni nini “Utetezi”? 
Utetezi ni sababu zako kwanini madai yyaliyoletwa dhidi yakosiyo kweli. Hautahitaji kujaza 
karatasi yoyote katika agizo la kuweza kuwasilisha utetezi wako. Utetezi wa kawaida ni 
kuwa mwenye nyumba hakumpatia mpangaji taarifa sahihi ya kuondoka kitengo cha 
kukodisha kwa mujibu wa kukodisha kwako. Ikiwa unakuwa na kukodisha kulikoandikwa, 
mwenye nyumba anahitajika kwa sheria kukutoa taarifa kwa wajibu wa kukodisha. Sheria 
itaanzisha kiasi cha wakati mwenye nyumba lazima akupatie ikiwa hauna kukodisha 
kulikoandikwa. Angalia Ratiba za Taarifa ya Kufukuzwa. Utetezi mwingine wa kawaida ni 
kuwa ghorofa lilikuwa na kasorobo kubwa. Vyovyote utetezi wako, utahitaji nyaraka na / au 
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mashahidi kwa kuthibitisha utetezi wako.

Ni nini Mlalamishi (Mdai)? 
Mlalamishi ni mtu anayeleta kesi; mtu abamaye anashtaki mshtakiwa. Mshtakiwa ni mtu 
anashtakiwa.

Ni nini “Kinyume Cha Sheria”? 
Kinyume cha sheria ni kudai ambako upande mwingine unakuwa na deni lako la pesa. 
Kwa mfano, ikiwa mpangaji amelipa kwa ukarabati (baada ya kutaarifu mwenye nyumba) 
kwa agizo la kutengeneza makao yawezekanayo na mwenye nyumba halipi mpangaji 
kwa gharama, mpangaji anaweza kujaza kinyume cha sheria. Lazima iwe inajazwa 
na	Malalamiko	ya	Raia	kutoka	kwenye	Ofisi	ya	Mahakama	ya	Wilaya	ya	Magisteri.	
Hakutakuwa ada kwa kujaza kinyume cha sheria, lakini mtu anayejaza kinyume cha sheria 
lazima atalipa kwa gharama ya kuhudumia kinyume cha sheria juu ya upande mwingine. 
Ikiwa unapanga kujaza kinyume cha sheria unapaswa, kukijaza haraka iwezekanavyo 
ukipokea taarifa ya usikilizaji. Vyote viwili malalamiko ya mwenye nyumba na kinyume cha 
sheria vitaamuliwa katika usikilizaji.

Nijitayarishe vipi kwa Usikilizaji wangu? 
Ikiwa unakuwa na wakili, unapaswa kwenda juu ya taarifa ambayo itaonyeshwa kwenye 
usikilizaji na wakili wako. Ikiwa hauna wakili, unapaswa kupanga orodha ya alama muhimu 
na muhtasari wa mpangilio wa vitu ambavyovinatokea. Kuwa mfupi na kwa uhakika. 
Uwe tayari kueleza kila kitu cha ushahidi. Mazoezi ya kuambia upande wako kesi hiyo. 
Ikiwa ulikamata picha, utahitaji kuzileta kwenye usikilizaji. Unapaswa kuweza kusema 
nani	aliyekamata	picha	na	lini	picha	hizo	zilikamatiwa.	Vaa	mavazi	yako	bora	na	ufike	kwa	
wakati kwenye usikilizaji.

Nini kitatokea kwenye usikilizaji?
Kwenye usikilizaji, ushuhuda wote uko chini ya kiapo. Mlalamishi (mtu aliyekushtaki) 
ameruhusiwa kujitetea kwanza. Mashahidi wanaweza pia kushuhudia kwa niaba 
ya mdai. Baada ya mlalamishi kumaliza kushuhudia, utakuwa na nafasi ya kuuliza 
maswali ya watu ambao wameshuhudia. Hulazimishwi kuwauliza maswali yoyote. 
Utapata nafasi ya kuwakilisha kesi yako na mashuhuda wako. Sema “Mheshimiwa 
ninapenda kuwasilisha utetezi” au “Mheshimiwa, ninapenda kumwuliza 
BwanaauBiXswali.”WewenamashuhudawakomnawezakuhojiwanaJajiwaWilayaya 
Magisteri au na mlalamishi.

Kumbuka kudumisha utulivu wako na kuwa na heshima. Uongee kwa kifupi na kwa 
uhakika. Usiongee sana au Jaji anaweza kukunyamazisha. Shughulikia maswali yako yote 
na maoni kwa Jaji ukitumia “Mheshimiwa” kama cheo rasmi. Ikiwa unataka kuuliza swali 
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kwa upande mwingine, kwanza omba ruhusa kutoka kwa Jaji kuuliza swali. Usisumbue 
Jaji au upande mwingine. Utapata nafasi ya kusema na kueleza kesi yako..

Ninaruhusiwa kupinga kitu ambacho mshahidi anasema? 
Ndio. Pingamizi mbili za kawaida zaidi ni umuhimu na kivumi. 

Pingamizi la Umuhimu: Mpangaji au mwenye nyumba anaweza kupinga ikiwa taarifa 
iliyowasilishwa haihusiki na hali ambayo usikilizaji umetarajia kutatua. Kwa mfano,: 
Mwenye nyumba anashuhudia kwamba ndugu yako alikamatwa miaka 10 iliyopita kwa 
kushambuliwa. Sema kwa heshima lakini kwa nguvu “Mheshimiwa, ninapinga. Hiyo sio 
muhimu.” 

Pingamizi la Kivumi: Unaweza pia kupinga kutoa ushahidi juu ya taarifa ambazo 
zilitengenezwa na watu ambao hawapo kwenye usikilizaji. Hii inaitwa “kivumi” na 
haipaswi kuruhusiwa. Kwa mfano: Shahidi anathibitisha kwamba jirani alimwambia kuwa 
alikuona ukivunja dirisha. Sema, “Mheshimiwa, ninapinga. Hayo ni kivumi.”

Kuwa mwangalifu usimsumbue Jaji wa Wilaya ya Magisteri isipokuwa unafanya pingamizi 
la kisheria kwa ushuhuda unaowasilishwa. 

Ninaweza kuleta hati? 
Ndio, unaweza kuleta hati zozote ambazo zitasaidia kuthibitisha kesi yako. Hati yoyote ya 
muhimu kwa kesi yako lazima iwasilishwe kwenye usikilizaji. Jaji wa Wilaya ya Magisteri 
hatakupatia nafasi ya kwenda nyumbani na kupata hati zozote unazosahau kuzileta 
kwenye	usikilizaji.	Jaji	wa	Wilaya	ya	Magisteri	hawezi	kufikiria	hati	zilizoandikwa	kutoka	
kwa	watu	ambao	hawafiki	kwenye	usikilizaji	kuthibitisha	ikiwa	upande	mwingine	unapinga	
hati zilizoandikwa. Ikiwa mtu fulani ana kitu fulani cha muhimu cha kusema kuhusu kesi 
yako, anapaswa kuhudhuria mkutano huo.

Vyovyote,	Jaji	wa	Wilaya	ya	Magisteri	anaweza	kufikiria	bili,	makisio,	risiti,	cheki	iliyofutwa,	
au taarifa ya benki ikiwa inasaidia kuthibitisha utetezi wako au kinyume cha sheria. 
Hakikishakuleta mkataba wako wa kukodi na mawasiliano yoyote yanayohusika kati yako 
na mwenye nyumba. Leta picha na mashahidi.

Ninaweza kumwita mtu ahudhurie usikilizaji? 
Ndio.	Unakuwa	na	haki	ya	kuwaita	mashahidi.	Unaweza	ukataka	kumwita	ofisa	wa	
utekelezaji wa kanuni au mhakiki wa nyumba au mtu wa kukarabati kushuhudia kuhusu 
hali	ya	ghorofa	lako.	Hati	ya	kuitwa	mahakamani	ni	hati	ambayo	inabidi	mtu	binafsi	kufika	
kortini	na	kushuhudia	hata	ikiwa	hataki	kufika.	Mshuhuda	anaweza	pia	kuitwa	mahakamani	
akileta hati fulani zinazohitajika kwa kushuhudia utetezi wako au kinyume cha sheria. 
Unapaswa kupata na kutumikia hati za kuitwa mahakamani haraka iwezekanavyo kwa kuwa 
mashuhuda wamezipata kwa wakati wa usikilizaji wa korti.
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Nini kinatokea baada ya kusikilizwa? 
Jaji wa Wilaya ya Magisteri atafanya uamuzi kwenye usikilizaji au kwa barua ndani ya 
siku tatu (3). Ikiwa hukumu inakuwa kwa niaba ya mpangaji, mwenye nyumba anapaswa 
kufanya kile Jaji wa Wilaya ya Magisteri anaamuru. Angalia Kufukuzwa: Hukumu

Ni nini ikiwa sikubaliani na uamuzi wa Korti ya Wilaya ya Magisteri? 
Unakuwa na haki ya kukata rufaa ya hukumu iliyoingizwa dhidi yako. Rufaa zimejazwa na 
karani mkuu katika Mahakama ya Kaunti. Angalia Kufukuzwa: Mchakato wa Rufaa.

Nifanye nini ikiwa nyumba au ghorofa ninayokodi huenda ika-
chukuliwa au ikauzwa kwenye uuzaji wa mkuu wa polisi?

Ikiwa mwenye nyumba yako anasitisha kulipa rehani, kesi ya kuchukuwa nyumba inaweza 
kuanza. Ikiwa mmiliki wa mali anashindwa kufanya mpango wa malipo kwa deni la 
manispaa iliyotozwa juu ya mali, hiyo mali inaweza kuuzwa kwenye uuzaji wa mkuu wa 
polisi kwa kuruhusu manispaa kukusanya kwa deni hilo ambalo halijalipwa. Hizi deni 
zinaweza kujumuisha na maji bora, na bili za maji taka, ushuru wa shule na ushuru wa mali.

Wakati mpangaji anaishi ndani ya mali ambayo imefungwa au imeuzwa kwenye uuzaji 
wa sheriff, mmiliki mpya (pamoja na benki) lazima azingatie sheria kadhaa. Mmiliki mpya 
hawezi kubadilisha kufuli au vinginevyo kuchukua hatua ya kulazimisha wakaaji watoke. 
Mpangaji anaweza kufungiwa nje na amri ya korti tu.

Mmiliki lazima aende kortini na ajaze kitendo cha kukatwa. Hii ni tofauti kabisa ya kesi 
ya kuchukua nyumba hata kama zinafanana lakini ni tofauti kutoka mwenye nyumba – 
mpangaji uhamishaji unaoendelea.

•  Ikiwa taarifa za uwezekano wa kufungwa zimetolewa kwako au zimewekwa kwenye mali 
yako, wasiliana mara moja na aliyetuma na ueleze kwamba unakuwa mpangaji. Pia 
unapaswa kuwasiliana na mwenye nyumba.

• Unaweza kupata habari ya utata kutoka kwa mwenye nyumba kuhusu kufungwa. Kwa 
mfano, mwenye nyumba anaweza kukuomba ulipe kodi lako mapema katika ukiukaji wa 
kukodi kwako au makubaliano ya kukodi. Mwenye nyumba yako anaweza pia kukuambia 
kwamba kufungwa ni “kosa,” au kusema kuwa shida limetatuliwa. Usidanganywe kulipa 
kodi kwa mmiliki wa zamani baada ya mali kuuzwa kwa upande mwingine. Kwa kuhakiki-
sha,	wasiliana	na	ofisi	ya	hati	ya	kaunti.	Unaweza	pia	kupenda	kuangalia	vichungi	vya	korti	
dhidi ya mwenye nyumba yako. 

•  Upige simu kwa Misaada ya Kisheria au ushauriane na wakili kwa kuvumbua ni nini 
chaguzi zako, urefu gani kufungwa kunaweza kuchukua na una wakati gani kuhama 
baada ya nyumba kufungwa au uuzaji wa mkuu wa polisi.

• Ikiwa mwenye nyumba hawezi kulipa rehani wala huduma, na huduma ya matumizi 
inaweza kufungwa. Unapaswa mara moja kuwasiliana na kampuni ya huduma na mwenye 

88



nyumba ikiwa taarifa ya kuzimwa imetumwa au ikiwa matumizi yako yamekatwa. Unaweza 
kuzuia kufungwa kwa kuwasiliana na shirika na kuilipa mara moja, hata kama matumizi 
yanakuwa katika jina la mwenye nyumba. Angalia Huduma Imefungwa:Matumizi kukatwa.

• Usidanganywe. Ikiwa mtu fulani anawasiliana nawe akidai kuwa mmiliki mpya wa mali, 
uulize kuona hati ambazo zinaonyesha umilikaji. Fanya hivi kabla ya kulipa kodi, kusaini 
makubaliano mapya ya kukodi, au kuwaruhusu kuja ndani ya mali. Wadanganyifu wanaan-
galia rekodi za nyumba zinazochukuliwa na wanawasiliana na wapangaji wanaoishi katika 
mali zilizoainishwa kwa kudai kodi ya uongo.

• Ujadiliane malipo ya kuhama. Ikiwa mmiliki mpya anataka uhame, uliza ikiwa atakupatia 
kiasi cha pesa kwa kukusaidia kulipa gharama za kuhama. Hii wakati mwingine hujulikana 
kama “pesa kwa makubaliano ya kupata funguo.” Mara nyingine benki au mmiliki mpya 
baada ya uuzaji wa kufungwa uko tayari kufanya hivi ikiwa unakubali kuhama katika 
kipindi fulani.

• Unaweza kutoa mali zako zote wakati unahama kwa hivyo mmiliki mpya wa mali hawezi 
kuzichukua au kuziharibu.

• Ikiwa mwenye nyumba hakukurudishia amana yako ya usalama au kuihamishia kwa 
mmiliki mpya baada ya uuzaji wa kufungwa, unaweza kuhitaji kuchukua hatua za kisheria 
kurudishwa amana yako. Angalia cha kufanya ikiwa mwenye nyumba yako hakurudisha 
amana yako ya usalama.  

Uite Msaada wa Sheria au ushauriane na wakili kuhusu haki zako.
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Kwa Habari ya Mambo ya Kisheria kama Mwenye Nyumba / Mpangaji, Mteja, Watoto na 
Familia, Wafanyakazi, Sheria ya Afya, Nyumba na Makazi, Faida za Umma, Ulemavu, 
Sheria ya Wazee, Maswala ya Uhamiaji, Maswala ya Wahamiaji, na Wakongwe na 
Jeshi ufungue PALawHELP.org.

Ikiwa Unaamini Kuwa Umekuwa Mhanga wa Ubaguzi Wa Maka-
zi au Ungependa Kuripoti Ubaguzi Wa Makazi

U.S. Idara ya Makazi na Idara ya Mijini 
Kujaza malalamiko ya ubaguzi wa makazi kulingana na taifa, rangi, dini, asili ya kitaifa, 
jinsia, ulemavu au hali ya familia: 

• Upige simu kwa HUD kwenye 1-888-799-2085.

• Kujaza malalamiko kwenye mtandao: fungua www.hud.gov na bonyeza “Jaza Malalami-
lo ya Kibaguzi”

• Unaweza pia kutuma malalamiko kwa njia ya barua pepe kwenye  
complaintsoffice03@hud.gov	au	tuma	malalamiko	kwa	HUD	FHEO,	Attn:	Intake	Branch,	
100 Penn Square East,Philadelphia, PA 19107.

• Namba za HUD TDD ni 1-800-877-8339. 

Malalamiko ya ubaguzi wa makazi lazima yajazwe na HUD ndani ya mwaka 1 kutoka tarehe ya 
tukio hilo.

Tume ya Uhusiano wa Binadamu wa Pennsylvania 
Kujaza malalamiko ya ubaguzi wa makazi kulingana na taifa, rangi, dini, asili ya kitaifa, 
jinsia, ulemavu, hali ya familia, umri (juu ya 40), au kwa sababu unakuwa mtumiaji, 
mhudumu, au mkufunzi wa wanyama wa kusaidia kwa watu wenye ulemavu:

• Upige 215-560-2496 au ufungue www.phrc.pa.gov kwa kupakua fomu za malalamiko. 

Malalamiko lazima yajazwe na Tume ya Uhusiano wa Wanadamu wa PA katika siku 180 za 
tuki

Kituo Cha Usawa Wa Makazi
Ikiwa unaishi katika mji wa Philadelphia or Bucks, Chester, Delaware, Lehigh, 
Northampton, au Montgomery, unaweza kuwasiliana na Kituo Cha Usawa wa Makazi kwa 
msaada kwa kujaza malalamiko ya ubaguzi wa makazi: 

•   Upige 267-419-8918 au 866-540-FAIR (3247) au tuma barua pepe kwenye info@
equalhousing.org au fungua www.equalhousing.org 
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 Makazi Sawa & Taasisi ya Usawa kwenye LHOP
Kwa mashauri wa bure wa Haki ya Nyumba ya Mwenye Nyumbe - Mapangaji au msaada 
wa kiufundi kwa malalamiko ya ubaguzi katika kaunti za Lancaster na York, tafadhali 
wasiliana na LHOP Usawa wa Makazi kwenye Mstari 717-299-7840, au fungua  
www.lhop.org.

Mahakama ya Wilaya ya Magisteri
Kwa kupata Mahakama ya Wilaya ya Magisteri katika eneo lako, nenda kwa www.pacourt.
us, bonyeza juu ya ‘Mahakama Ndogo’ na kisha bonyeza juu ya ‘Hakimu wa Wilaya ya 
Magisteri’. Unaweza kutafuta kwa Kaunti au nambari ya Posta kwa kupata habari ya 
mawasiliano kwa Hakimu wa Wilaya ya Magisteri anayehudumia eneo lako. 

Utekelezaji Rasmi wa Kuwasiliana na Nambari yako ya Karibu 
Kila manispaa ina nambari yake mwenyewe ya Idara ya Utekelezaji. Uite manispaa (Mji, 
Barabara au Jiji) uishimo. 

Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Pennsylvania, Ofisi ya Ulinzi wa Watumiaji
Ofisi	ya	Mwanasheria	Mkuu	wa	Pennsylvania,	Ofisi	ya	Ulinzi	wa	Watumiaji	inachunguza	
malalamiko ya watumiaji na inajaribu kupatanisha na kusahihisha shida kwako. 

• Simu ya Ulinzi wa Watumiaji ni 1-800-441-2555.
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Kituo Cha Sheria ya Wazee
Kituo Cha Sheria ya Wazee hutumikia Watu wa Pennsylvania wa umri wa miaka 60 na 
kwenda juu. Ushauri wa kisheria, ushauri nasaha, taarifa, na huduma za rufaa zinapatikana 
kwenye 1-877- PASRLAW (727-7529) au www.seniorlawcenter.org.

Haki za Ulemavu PA
Haki za Ulemavu PA zinalinda na zinatetea haki za watu wenye ulemavu kwa hivyo 
wanaweza kuishi maisha wanayochagua, bila dhuluma, kupuuza, ubaguzi, na kungwa. 
Tembelea tovuti www.disabilityrightspa.org, barua pepe intake@disabilityrightspa.Org au 
wasiliana	na	office	iliykoko	aribu	nawe:	

Ofisi ya Harrisburg  
301 Chestnut Street  
Suite 300  
Harrisburg, PA 17101  
1-800-692-7443 (voice)  
1-877-375-7139 (TDD)  
(717) 236-8110 (voice)  
(717) 236-0192 (fax)  
drnpa-hbg@drnpa.org 

Ofisi ya Philadelphia  
The Philadelphia Building  
1315 Walnut Street  
Suite 500  
Philadelphia, PA 19107-
4798  
(215) 238-8070 (voice)  
(215) 772-3126 (fax)  
drnpa-phila@drnpa.org 

Ofisi ya Pittsburgh  
429 Fourth Avenue 
Suite 701  
Pittsburgh, PA 15219-1505  
(412) 391-5225 (voice)  
(412) 467-8940 (fax)  
drnpa-pgh@drnpa.org
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Chama cha Wanasheria cha Pennsylvania 
Wakili wa PBA Huduma ya Rufaa (LRS) inaelekeza wapiga simu kwa mawakili katika kaunti 
ambazo hazina huduma ya rufaa yao yenyewe. Hii huduma inashughulikia kaunti 45 kati ya 
kaunti	67	katika	Jumuia	ya	Madola	ya	Pennsylvania,	na	inaweza	kufikiwa	kwa	kipiga	simu	
kwa 800-692- 7375 (Kwa wapiga simu walio katika jimbo tu), 717-238-6807 au http:// www.
pabar.org.

Huduma za Rufaa za Wakili wa Eneo la Pennsylvania 
Ikiwa unatafuta wakili katika kaunti inayoorodheshwa chini, tafadhali wasiliana na 
wakili wa huduma ya rufaa ya chama cha wanasheria wa kaunti hiyo mara moja.
Allegheny County, 
Pittsburgh 
(412) 261-5555 

Beaver County, Beaver 
(724) 728-4888 

Berks County, Reading 
(610) 375-4591 

Blair County, Hollidaysburg 
(814) 693-3090 

Bucks County, Doylestown 
(215) 348-9413 
(888) 991-9922 

Butler County, Butler 
(724)-841-0130 

Carbon County, Lehighton 
(610) 379-4950 

Chester County,  
West Chester 
(610) 429-1500 

Cumberland County, 
Carlisle 
(717) 249-3166 
 
 

Dauphin County, 
Harrisburg 
(717) 232-7536 

Delaware County, Media 
(610) 566-6625 

Erie County, Erie 
(814) 459-4411 

Franklin County, 
Chambersburg:  
(717) 267-2032 

Lackawanna County, 
Scranton 
(570) 969-9600 

Lancaster County, 
Lancaster 
(717) 393-0737 

Lebanon County, Lebanon 
(717) 273-3133 

Lehigh County, Allentown 
(610) 433-7094 

Luzerne County,  
Wilkes-Barre 
(570) 822-6029  

Mercer County, Mercer 
(724) 342-3111 

Monroe County, 
Stroudsburg 
(570) 424-7288 

Montgomery County, 
Norristown  
(610) 279-9660 

Northampton County, 
Easton 
(610) 258-6333 

Philadelphia County, 
Philadelphia 
(215) 238-6333 

Washington County, 
Washington 
(724) 225-6710 

Westmoreland County, 
Greensburg 
(724) 834-8490 

York County, York 
(717) 854-8755
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Mtandao wa Misaada ya Kisheria ya Pennsylvania, Inc. 
Ikiwa	unafikiri	unaweza	kufaa	kwa	msaada	bure	wa	kisheria,	ofisi	ya	misaada	ya	kisheria	
iliyoko karibu nawe inaweza kupatikana ukienda kwa www.palegalaid.net, bonyeza juu ya 
Huduma / Wafanyakazi wa Machapisho, na kisha kwenye kaunti yako katika Pennsylvania. 
Au unaweza kupiga simu kwa 717-236-9486 na kufuata mapendekezo kwa kusikia habari 
ya	mawasiliano	kwa	ofisi	ya	misaada	ya	kisheria	katika	kaunti	yako.

Ikiwa	haufai	kwa	misaada	ya	kisheria	au	ikiwa	ofisi	ya	misaada	ya	kisheria	unayowasiliana	
nayo haiwezi kukusaidia kwa sababu yoyote, tafadhali angalia PALawHELP.org kwa kuona 
ni rasilimali gani zinapatikana kwa ajili yako.

 Mradi wa Sheria ya Huduma ya Matumizi ya Pennsylvania 
Unakabiliwa na kufungwa kwa matumizi? Tayari huna huduma? Wakazi wa PA wanaweza 
wakafaa kwa msaada wa kisheria wa bure. 

• Piga simu kwa 1-844-645-2500 au tuma barua pepe kwa utilityhotline@palegalaid.net.

Utafutaji wa Makazi ya PA 
• www.pahousingsearch.com 

• Bila Malipo: 1-877-428-8844. TTY is 7-1-1. 

• 	Zana	ya	Utafiti	wa	Shirika	la	Fedha	la	Nyumba	za	Pennsylvania	insaidia	watu	kutafuta	
nyumba na mada kama vile kiasi cha kodi, eneo la kupendeza, upatikanaji, au upatika-
naji	wa	usafirishaji	wa	umma.	Kwenye	tovuti,	unaweza	kupata	habari	ya	ziada	ya	jimbo	
lote na rasilimali, pamoja na orodha ya kukodi, kikokotoo ya kodi, habari juu ya huduma, 
usafirisaji,	maswali	yanayoulizwa	mara	kwa	mara	yanayoambatana	na	kukodi,	na	mengi	
zaidi kwa kutembelea “habari na viungo” kifungu cha tovuti.

Faida za Umma
Kuonaikiwa unakuwa unafaa kwa faida za umma,kama vile LIHEAP(msaada wa nishati), 
msaada wa chakula, msaada wa matibabu, CHIP, msaada wa pesa, msaada wa utunzaji 
wa watoto, milipo ya shule, huduma za kuishi kwa muda mrefu, ulemavu wa kiakili au 
huduma za usonji,fungua www.compass.state.pa.us. 

Ikiwa unahitaji msaada wa kujaza maombi ya COMPASS,upige simu kwa 
HELPLINEkwenye 1-800-692-7462 kati ya 8:30 asubuhi na 4:45 jioni siku za Jumatatu hadi 
Ijumaa.

Ikiwa unakuwa na uharibifu wa masikio, upige simu kwa TTY/TTD kwenye 1-800-451-
5886. Ikiwa unakuwa na swali wakati wa masaa yasiyo ya biashara au unapendelea 
kutumia barua pepe, unaweza kuwasiliana nao kwa barua pepe kupitia tovutiyao.
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2-1-1 Njia ya Umoja (United Way) 
• www.pa211.org or dial 2-1-1. 

• PA 2-1-1 ni rasilimali ya bure na habari ambayo itaweza kukuunganisha na afya, nyumba, 
na habari ya huduma za wanadamu. 

• Kwa kupiga 211, unaweza kupata habari inayoambatana na chakula, nyumba, ajira, 
huduma za afya, pamoja na huduma nyingine tofauti.

Mamlaka ya Makazi ya Umma 
Ikiwa unahitaji msaada wa makazi ya umma au habari kuhusu mipango ya makazi ya 
umma, kama vile Uchaguzi wa Makazi ya Vocha (HCVs), tafadhali wasiliana na mamlaka ya 
nyumba za umma wa karibu (PHA). Mpango wa HCV ni mpango mkubwa wa serikali ya 
shirikisho	ambao	husaidia	familia	zenye	kipato	kidogo	sana,	watu	wazee,	na	watu	binafisi	
wenye	ulemavu	kupata	makazi	ulio	salama	na	safi	katika	soko	ya	makazi	ya	kibinafisi.	Ikiwa	
unahitaji kupata msaada kutoka kwa Mamlaka ya Makazi ya Umma karibu yako, uite 2-1-1 
(Njia ya Umoja) kwa maelezo. 

Rasilimali za Makazi ya Haraka 
• www.phfa.org/mhp/serviceprovider

•  Tumia hii tovuti kupata habari juu ya mawasiliano, kwa kaunti, kwa watoaji wa makazi 
tofauti tofuati, pamoja na mamlaka za makazi, watoa huduma kwa wasio na makazi, 
hatua ya mashirika ya uhalifu, na zaidi. Bonyeza juu ya “Mada Moto” kitufe cha kuona 
orodha ya kushuka ya kaunti katika Pennsylvania na chagua kaunti ya kutazama.

Tume ya Shirika ya Pennsylvania 
Wateja wa Matumizi wanaweza kupiga simu ya PUC kwenye 1-800-692-7380 kuhusu 
malalamiko, kuacha kukodi au mipango ya malipo. Wanaomba kuwa uite kwanza 
kampuni ya matumizi yako kujaribu kutatua shida. www.puc.state.pa.us

Pennsylvania LINK to Aging and Disability Resources 
• Bila Malipo Mstari wa Msaada (HELPLINE): 1-800-753-8827. 

•  Vituo vya Rasilimali za Kuzeeka na Ulemavu (ADRC) ni juhudi ya kitaifa kwa kusaidia 
watu wazee na watu binafsi wenye ulemavu ambao huhitaji msaada na shughuli ya kila 
siku. ADRC katika Pennsylvania inajulikana kama kiunga. 

•  Kiunga cha PA kinaweza: kukuunganisha kwa urahisi na huduma za karibu yako kupitia 
chombo chochote cha ushirika wa kiungo; kukusaidia kuchunguza chaguzi zilizokuhaki-
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kisha mpango salama kwa uhuru; kukusaidia na programu kwa kuamua kama unafaa; na 
kukusaidia kubaki ndani, au kurudi kwa jamii yako.

 Marekebisho kwa sababu ya Ulemavu 
Ikiwa una ulemavu na unahitaji kufanya marekebisho ya nyumba yako au unahitaji 
msaada wa vifaa vya teknolojia au huduma za kuboresha ubora wa maisha yako, Shirika 
la Kiteknolojia la Msaada la PA linaweza kusaidia watu wenye ulemavu na wazee wa 
Pennsylvaniani kupata msaada wa teknolojia wanaouhitaji na riba ya chini na mikopo 
ya kifedha ya riba ya 0%, habari na msaada kuhusu rasilimali ya ufadhili inayowezekana 
pamoja na umma na ruzuku za kibinafsi, elimu kifedha kupitia machapisho mbalimbali na 
ushauri wa kibinafsi. Shirika la Kiteknolojia la Msaada la PA inasaidia watu wa Pennsylvania 
wa umri wowote, viwango vyote vya mapato, na ulemavu wote. www.patf.us

Shirika la Kiteknolojia la Msaada la PA 
1004 West 9th Avenue #130  
King of Prussia, PA 19406  
(484) 674-0506 (voice)  
(888) 744-1938 (toll free)  
(484) 674-0510 (fax)  
patf@patf.us

Huduma Nyingine za Ulemavu 
Uamuzi wa Binafsi kwa Mradi wa Nyumba (SDHP) wa Pennsylvania ni shirika 
lisilokuwa la faida la jimbo lote ambalo linafanya kazi ya kupanua chaguzi za makazi kwa 
watu wenye ulemavu katika Pennsylvania. SDHP inatoa habari na rasilimali kwa watu 
wenye ulemavu na familia zao kuhusu chaguzi za makazi. SDHP pia inasimamia majimbo 
kadhaa na /au mipango ya makazi ya kaunti nzima pamoja na mpango wa mratibu wa 
makazi ya mkoa na PA mpango wa nyumba zinazopatikana, mpango wa ruzuku kwa 
marekebisho ya nyumba. www.sdhp.org. 

711 East Lancaster Ave.  
Downingtown, PA 19335  
(610) 873-9595 (voice)  
1-877-550-7347 (toll free)  
(610) 873-9597 (fax)
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Simu ya Vurugu ya Nyumbani (National Domestic Violence Hotline) 
1-800-799-7233 (SAFE)  
1-800-787-3224 (TTY)

Muungano wa Pennsylvania Dhidi ya Dhuluma za Nyumbani 
Miongoni mwa huduma zinazotolewa kwa wahasiriwa wa dhuluma za nyumbani ni: 
uingiliaji wa mgogoro; ushauri nasaha; kuambatana na polisi, matibabu, na vifaa vya korti; 
na makazi ya dharura ya muda mfupi kwa wahasiriwa na watoto wao wanaowategemea. 
Kuzuia na mipango ya elimu hutolewa ili kupunguza hatari ya dhuluma za nyumbani 
katika jamii kwa jumla. 

1-800-932-4632 (katika Pennsylvania)  
1-800-537-2238 (kitaifa)
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Kwa habari zaidi au sasisho za yaliyomo, tafadhali angalia mwongozo huu kwenye www.lhop.

org au wasiliana na 717.291.9945 ext. 110.


