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Đạạo Luật Côông Bằng G
Gia Cư bảoo vệ mọi
nggười trong Hợp Chủnng Quốc Hooa Kỳ.
Tìình trạng ddi trú của quuý vị khônng làm
ảnnh hưởng đđến quyền ccông bằng về gia cư
củủa quý vị.

Kỳ thị quốc gia gố
ốc là đối xử kh
hác biệt trong việc
v cho thuê
nhàà vì tổ tiên, chủ
ủng tộc, nơi san
nh, văn hóa, ho
oặc ngôn ngữ
cuảả một người, vàà đó là điều bấtt hợp pháp.

ĐÂ
ÂY LÀ ĐIỀU T
TRÁI VỚI PH
HÁP LUẬT chho người chủ

Nhữ
ững thí du về kỳ thị bất hợp
p pháp về cho thuê gia cư
đượ
ợc căn cứ trên
n tình trạng dii trú hoặc nơi quý vị sinh
ra:

nhàà từ chối quý vị tthuê gia cư hoặcc đối xử khác biệệt giữa quý vị
và nngười khác vì quuốc gia gốc của quý vị: quốc giaa mà quý vị
sinhh ra, tên của quýý vị, diện mạo, ggiọng nói hoặc phhong tục, tình
trạnng di trú hoặc vì quý vị có liên hhệ với những ngư
ười là di dân.

o

Chủ nhàà từ chối sửa ch
hữa căn chung
g cư của quý
vị, nhưng lại sửa chữaa cho những ng
gười khác
hải là di dân;
không ph

o

đ
cho biết là
l tất cả những
g người nói
Quý vị được
cùng ngô
ôn ngữ với quý vị phải ở tro
ong một khu
riêng biệệt, và quý vị sẽẽ thoải mái hơ
ơn khi sống
với họ;

o

đ
cho biết là
l không đượcc có khách
Quý vị được
đến thăm
m vì họ đến từ những nước khác;
k

o

b cho chủ nh
hà biết những người hàng
Quý vị báo
xóm củaa quý vị nói nh
hững điều xúc phạm gia
đình quý
ý vị, về quốc gia
g gốc của quý vị, và
người nàày không làm gì để ngăn chặặn sự quấy
nhiễu;

o

đ
hỏi nơi siinh của quý vịị khi xin
Quý vị được
thuê chu
ung cư;

o

Chủ nhàà lấy tiền thuê khác biệt hoặcc hỏi nhiều
tin tức hay hồ sơ vì qu
uốc gia gốc củ
ủa quý vị;

o

huê nhà vì ngô
ôn ngữ
Chủ nhàà từ chối cho th
chính củ
ủa quý vị khôn
ng phải là Anh
h ngữ;

o

ư vì quý vị khô
ông có số an
Chủ nhàà từ chối gia cư
sinh xã hội
h hoặc thẻ căăn cước do ch
hính phủ
cấp.

Quýý vị có thể làm gì?
o
o
o
o

Lưu trữ tất cả hồ sơ giấy tờ – gghi chú, thông bbáo, biên lai,
điện thoại nhắắn tin, khế ước, thhư từ, vv.
Chụp hình vấnn đề, nếu quý vị có thể.
Lấy tên và số nnhững người thaam gia.
Lấy số– ngày của sự kiện, địa chỉ nơi xảy ra, cchi phí.
m – người khác bbiết được vấn
o Nói chuyyện với hàng xóm
đề này? A
Ai đã chứng kiếnn sự kiện xảy ra??

HỘ
ỘI ĐỒNG CÔN
NG BẰNG GIA
A CƯ OREGON
N HIỆN DIỆN
TẠI ĐÂY ĐỂ GIÚP ĐỠ!
Nếuu quý vị nghĩ rằnng quý vị đã bị kkỳ thị, hoặc quý vị muốn biết
thêm
m tin tức về quyyền hạn của quý vị, quý vị có thểể gọi đường
dâyy điện thoại nóngg của chúng tôi ttại số 1-800-424-3247, máy
phụụ số 2, hoặc truy cập trang mạngg của chúng tôi tạại
ww
ww.fhco.org. Tấtt cả dịch vụ của chúng tôi đều đư
ược bảo mật và
miễễn phí.

Hội đồng Cô
Công Bằng
về Gia Cư O
Oregon
(FHCO) là m
một tổ chức
bất vụ lợi vềề quyền dân
sự, không th
huộc chính
phủ phục vụụ Oregon.

Công việc cung cấpp căn bản cho ấn bản nàày được hỗ trợ do ngân
khoản theo trợ cấp của Bộ Phát Triển Gia C
Cư và Vùng Độ Thị Mỹ
Quốc. Thực chất và những phát hiện của công việc được cống
hiến cho công chúnng. Tác giả và nhà xuất bbản đơn phương chịu
trách nhiệm về sự rrõ ràng của báo cáo và ggiải thích nội dung trong
ấn bản này. Sự giảii thích không cần thiết pphản ánh quan điểm của
Chính Phủ Liên Baang.

Hiiện có sẵn dịch vvụ cung cấp trêên những hình tthức thay thế
khác và phiêên dịch.

