
 ال تدعوا االستطباق أن یفرض علیكم ترك بروكلین! 
 

 نحن نقول

 قبل أن تختفي // لنستردھا!
#NOEVICTIONZONE        #MYNYCLANDLORD 

 
 ھل یضایقكم مالك البیت؟ ھل تشعرون بأن حقوقكم كسكان منتھكة؟ ●
 ھل لدیكم مالك یرفض أن یقوم بتصلیحات أو یمنع عنكم الماء، الغاز، أو الحرارة؟ ●
ھل أنتم سكان جدد في بروكلین؟ ال تعلمون إن كنتم تدفعون أكثر من الالزم في اإلیجار أو إن كان  ●

 بیتكم خاضع لقانون إیجار مستقر؟
 ھل عشتم في بروكلین مدة طویلة وتخشون الرحیل بسبب ارتفاع اإلیجار؟  ●

 
ة ) ھو مشروع نابت من المجتمع لمقاومة أزمB4Gقبل أن تختفي // لنستردھا! (

 االستطباق في بروكلین. أھم أھدافنا ھي:
 

 تنظیم "مناطق عدم الطرد" لحمایة سكان بروكلین في بیوتھم ●
بناء أول موقع إلكتروني ضد االستطباق لتوثیق واقع بروكلین وتوفیر موارد  ●

 أساسیة للتنظیم القانوني والسكني والمجتمعي
 

كل أخرى وترغب بالتكلم إن كنت تتوقع مضایقات من المالك، أو طرد، أو أي مشا
 ، تواصل معنا على: B4Gمع منظم من 
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B4G@equalityforflatbush.org 
(646) 820-6039 

En español: (513) 445-8532

En Kréyol: (707) 200-3692 
Lindi ak Mèkredi 11a-3p

If you are experiencing tenant harassment, eviction, or any other issues and want to 
meet with a Before Its Gone organizer, please contact us: 

@EqualFlatbush

EqualityforFlatbushBeforeItsGoneTakeItBack

www.beforeitsgone.co

#BeforeItsGone 

•	 Being harassed by your landlord or feel like your rights as a tenant are being violated?
•	 Have a landlord who refuses to make repairs or denies you gas, heat, or hot water?
•	 New to Brooklyn and unsure if you are being overcharged for rent or if your apartment 

is rent-stabilized? 

•	 Lived	in	Brooklyn	a	long	time	and	afraid	you	might	get	priced	out	due	to	gentrification?

BEFORE IT’S GONE // TAKE IT BACK Documenting Brooklyn - Fighting 
Gentrification (B4G) is a neighborhood and web-based response to 
the	crisis	of	gentrification	in	Brooklyn.	B4G‘s	main	goals	are	to:	

1. Organize “No Eviction Zones” that keep Brooklyn residents in their homes and 
2. Create the first ever anti-gentrification website hub and social media platform to docu-

ment Brooklyn life as well as provide vital legal, housing, and community organizing 
resources. 

#NOEVICTIONZONE   #MYNYCLANDLORD

Don’t	Let	Gentrification	Force	You	Out	of	Brooklyn!	We	say	

Before It’s Gone // Take It Back!


