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Contact the Housing Rights Center for help making
reasonable accommodation or modification requests.
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Disability accommodations

People with disabilities are entitled to request certain
accommodations or modifications in their rental homes.

Tenants who are vulnerable to COVID-19 can request to delay
maintenance, inspections, and other non-urgent home entry.

HRC can help make requests on your behalf.
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www.housingrightscenter.org 

POLICY
Accommodations STRUCTURAL

Modifications

1 (800) 477-5977
TTY: 1 (213) 201-0867

IN HOUSING

In some cases, tenants
may be responsible for
the cost of modifications.
Contact us to learn more. 

This material is based on work supported by the
Department of Housing and Urban Development
(HUD) under FHIP Grant FEOI #210040. Any opinion,
findings, and conclusions or recommendations
expressed in this material are those of the author(s)
and do not necessarily reflect the views of HUD. 



Eliminación 
de alfombras

Comuníquese con el Centro de Derechos a la Vivienda
para obtener ayuda para realizar modificaciones o

alojamientos razonables.
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Alojamientos para Discapacitados

Las personas con discapacidad tienen derecho a solicitar algunos
alojamientos o modificaciones en sus viviendas de alquiler.

Los inquilinos que son vulnerables al COVID-19 pueden solicitar
retrasar el mantenimiento, las inspecciones y otras entradas a la
unidad de alquiler  que no sean urgentes.

HRC puede ayudarle a realizar solicitudes en su nombre.
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PÓLIZA
Alojamientos ESTRUCTURAL

Modificaciones

1 (800) 477-5977
TTY: 1 (213) 201-0867

EN VIVIENDA

En algunos casos, los inquilinos
pueden ser responsables del
costo de las modificaciones.
Contáctenos para obtener más
información.

Este material está basado en el trabajo apoyado por el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)
bajo el subsidio FEOI #210040 del FHIP. Cualquier
opinión, hallazgos, y conclusiones o recomendaciones
expresadas en este material son de los autores y no
reflejan necesariamente los puntos de vista del HUD.



Loại bỏ
thảm

 

 Liên hệ với Trung tâm Quyền về Nhà ở để được trợ giúp
đưa ra các yêu cầu biện pháp hỗ trợ đặc biệt và điều

chỉnh hợp lý.
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Biện pháp hỗ trợ đặc biệt về NHÀ Ở
cho người khuyết tật
Người khuyết tật có quyền yêu cầu các biện pháp hỗ trợ đặc biệt
hoặc điều chỉnh nhất định cho những căn nhà thuê của họ.

 Những người thuê nhà dễ bị tổn thương do dịch COVID-19 có thể yêu
cầu tạm hoãn việc bảo trì, kiểm tra và vào nhà không khẩn cấp khác.

HRC có thể thay mặt quý vị thực hiện các yêu cầu.

info@housingrightscenter.org       
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PÓLIZA
Alojamientos  Điều chỉnh

CẤU TRÚC
 

1 (800) 477-5977
TTY: 1 (213) 201-0867

 Trong một số trường hợp,
người thuê có thể phải chịu chi
phí sửa đổi. Liên hệ với chúng
tôi để biết thêm.

Tài liệu này dựa trên công việc được Bộ Gia cư và Phát
triển Đô thị (HUD) hỗ trợ theo Tài trợ FHIP FEOI #
210040. Mọi ý kiến, phát hiện và kết luận hoặc khuyến
nghị được trình bày trong tài liệu này là của (các) tác giả
và không nhất thiết phản ánh quan điểm của HUD.


