ຮູບແບບທົ່ວໄປຂອງການຈຳແນກ
ການບໍ່ໃຫ້ຄວາມຈີງກ່ຽວກັບບ້ານພັກຢູ່ອາໄສທີ່ມີຢ:ູ່

ເຈ້ົາຂອງບ້ານ, ເຈ້ົາຂອງ ຫຼື ຕົວແທນ ອະສັງຫາລິມະຊັບ
ບອກກັບທ່ານວ່າ ບ້ານພັກຢູ່ອາໄສ ບໍ່ວ່າງ, ໃນເມື່ອ
ຄວາມເປັນຈິງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ຜູ້ໃດເຊ່ົ່າ ຫຼື ຂາຍເທື່ອ.

ການຊັກຈູງ: ເຈ້ົາຂອງບ້ານ, ເຈ້ົາຂອງ ຫຼື ຕົວແທນ
ອະສັງຫາລິມະຊັບ ສະເໜີບ້ານພັກຢູ່ອາໄສ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ
ເພື່ອນບ້ານທີ່ເປັນຄົນເຊື້ອຊາດ, ເຜົ່າ ຫຼື ສາດສະໜາ
ດຽດກັນກັບທ່ານ ເທ່ົານ້ັນ.
ປະຕິເສດການໃຫ້ເຊ່ົາ ຫຼື ຂາຍ: ເຈ້ົາຂອງບ້ານ ຫຼື

ຕົວແທນອະສັງຫາລິມະຊັບ ປະຕິເສດ ໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ຂາຍ
ໃຫ້ກັບທ່ານ ເພາະວ່າ ທ່ານເປັນສະມາຊິກຄົນໜື່ງ ໃນກຸ່່ມ
ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນໜ້າທຳອິດຂອງ
ແຜນພັບໂຄສະນາສະບັບນີ້.

ການຈຳແນກໃນເຊີງ ຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂ:
ຄົນທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນໜ້າທຳອິດ
ຂອງແຜນພັບໂຄສະນາສະບັບນີ້ ໄດ້ຮບ
ັ ເງື່ອນໄຂ ຫຼື ລະບຽບ
ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໆ.
ການໂຄສະນາທີ່ມີລັກຊະນະຈຳແນກ: ທຸກໆ ແຈ້ງການ ຫຼື

ຄຳຖະແຫຼງການໂດຍປາກເປົ່າ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ການຝັກໄຝ່ ຫຼື
ຈຳກັດສຳລັບ ຄົນກຸ່ມໃດໜື່ງ. ລວມເຖີ່ງ ໂຄສະນາ ຫຼື
ແຜນພັບໂຄສະນາ ທີ່ເຮັດຂື້ນໂດຍ ເຈ້ົາຂອງຊັບສິນ ຫຼື
ໂດຍບຸກຄົນໃດໜື່ງ ທີ່ເຮັດວຽກແທນຜູ້ກ່ຽວ.

ໃຊ້ການຄຸກຄາມ, ການນາບຂູ່, ຫຼື ການບັງຄັບ: ຄົນໃດກໍຕ່ າມ

ທີ່ພະຍາຍາມກີດກັ້ນບຸກຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມທ່ີໄດ້ຮັບ
ການປົກປ້ອງຈາກ ການເຊ່ົ່າ ຫຼື ຊື້ບ້ານພັກຢູ່ອາໄສ ໃນ
ຂົງເຂດເພື່ອນບ້ານ ໂດຍເວົ້າອ້ອມໆຕໍ່ບຸກຄົນວ່າ ຈະບໍ່ມີ
ຄວາມປອດໄພ ຫຼື ເພື່ອນບ້ານໃນຂົງເຂດນ້ັນ ບໍ່ຕ້ອງການ

ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຈຳກັດບໍລິການຕໍ່ຄົນທີ່ເຄີຍປະສົບການຖືກ
ຈຳແນກ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ທຸກຄົນ
ກ່ຽວກັບສິດທິ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈ້ົາ
ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບໍ່ຈຳແນກເລື່ອງ
ບ້ານພັກຢູ່ອາໄສ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນເຂ້ົາຫາກັນ
ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຈຳແນກ.

ໂຄງການລີເລີ່ມວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຫາບ້ານພັກຢູ່ອາໄສ
ແບບມີຄວາມຍຸຕທ
ິ ມ
ັ

ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການຊຸມຊົນໃນຫຼາຍໆທາງ ໂດຍ:
• ຈັດສຳມະນາການໃຫ້ຄວາມຮູ້ວ່າດ້ວຍ
ການບໍ່ຈຳແນກເລື່ອງບ້ານຢູ່ອາໄສ

• ທຳການສອບສວນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ວ່າດ້ວຍ
ການຈຳແນກເລື່ອງບ້ານພັກຢູ່ອາໄສ

• ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ
ຈາກການຈຳແນກ.

• ເຮັດວຽກໄກ້ຊິດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເມືອງ ແລະ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບ້ານພັກຢູ່ອາໄສ ວ່າດ້ວຍ ບັນຫາ
ການຈັດຫາບ້ານພັກຢູ່ອາໄສແບບມີຄວາມຍຸຕິທັມ

• ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທຸກໆ ຄົນ ກ່ຽວກັບສິດທິ ແລະ

ທ່ານເຄີຍໄດ້ພົບ
ການອັດປະຕູຕັນບໍ
ເມື່ອທ່ານຊອກຫາ
ບ້ານພັກຢູ່ອາໄສ?

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈ້ົາ
ສຳລັບຂໍ້ແນະນຳເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ທີ່:

ສູນບໍລິການ ການຈັດຫາບ້ານພັກຢູອ່ າໄສ
ແບບມີຄວາມຍຸຕທິ ັມ ຂອງຣັຖແມດຊາຊູເຊດ

57 Suffolk Street
Holyoke, MA 01040
ໂທຣ/TTY: 413-539-9796
ແຟັກ: 413-787-1797
www.massfairhousing.com

HAP, Inc.
322 Main Street, Suite 1
Springfield, MA 01105-2403
ໂທຣ: 413-233-1500
ໂທຣ ຟຣີ: 800-332-9667
TTY: 413-233-1699
ແຟັກ: 413-787-1797

ກະກຽມພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກົມບ້ານພັກຢູ່ອາໄສ ແລະ
ພັດທະນາຕົວເມືອງແຫ່ງສະຫະຣັຖອາເມລິກາ.
ກະກຽມການແປພາສາໂດຍສູນແປພາສາຂອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ
ແມດຊາຊູເຊດ.

ຕໍ່ສ້ບ
ູ ໍ່ໃຫ້ມີການຈຳແນກ
ໃຫ້ມີການເປີດປະຕູ

ການຈຳແນກເລືອ່ ງ
ບ້ານພັກຢູອ
່ າໄສ ແມ່ນ
ຜິດກົດໝາຍ
ການຈຳແນກເລື່ອງ ບ້ານພັກຢູ່ອາໄສ ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ
ພາຍໃຕ້ທັງກົດໝາຍຂອງຣັຖ ແລະ ຂອງຣັຖບານກາງ.
ຖືເປັນການຂັດກັບກົດໝາຍ ທີ່ປະຕິເສດ ເລື່ອງການໃຫ້
ບ້ານພັກຢູ່ອາໄສແກ່ບຸກຄົນໃດໆ ໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານດ້ານ:

•

ເຊືອ
້ ຊາດ

ໃນເກືອບທຸກກໍລະນີ, ກໍ່ເປັນການຂັດກັບກົດໝາຍ ເຊ່ັນກັນ
ທີ່ປະຕິເສດ ການໃຫ້ບ້ານພັກຢູ່ອາໄສແກ່ບຸກຄົນໃດໆ
ໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານດ້ານ:

ບໍລິການປະຈຳທ້ອງຖີ່ນ
ການບໍລິການ ການຈັດຫາບ້ານພັກຢູ່ອາໄສແບບມີຄວາມຍຸຕິທັມ
ສະໜອງໃຫ້ຢູ່ໃນທ້ອງຖີ່ນໂດຍຜ່ານ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ:

ຖ້າທ່ານເອງ ຫຼື ຜູ້ທທ
ີ່ ່ານຮູ້ຈກ
ັ ໄດ້ປະສົບພົບພໍ້
ການຖືກຈຳແນກເລື່ອງພ້ານພັກຢູ່ອາໄສ,
ໂທຣຫາພວກເຮົາດຽວນີ້. ພວກເຮົາຈະ:
•

ສູນບໍລກ
ິ ານບ້ານພັກຢູອ
່ າໄສ
ທີຍ
່ ຕ
ຸ ທ
ິ ມ
ັ ຂອງຣັຖແມດຊາຊູເຊດ

•
•
•

(ເຊີ່ງແຕ່ເກົ່າແມ່ນໂຄງການວ່າດ້ວຍການຈຳແນກເລື່ອງ
ບ້ານພັກ ຢູ່ອາໄສ) ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຢຸດຕິ

ຟັງເລືອ
່ ງຂອງທ່ານ ແລະ
ເກັບກຳຂໍມ
້ ນ
ູ ທີສ
່ ຳຄັນ
ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ບກ
ຸ ຄົນ
ທຳການສືບສວນຕໍຄ
່ ຳຮ້ອງຮຽນຢ່າງເຕັມທີ່
ກວດກາຄືນຜົນຂອງການສືບສວນກັບທ່ານ
ແລະ ຊ່ວຍທ່ານ ໃນການຕັດສິນໃຈວ່າ
ຈະເຮັດຫຍັງໃນຂ້ັນຕໍໄ່ ປ

ທັງການຈຳແນກແບບປິດບັງ ແລະ ແບບເປີດແປນ ໃນເມືອງ

ຖ້າຫາກມີຫຼັກຖານຢືນຢັນການຖືກຈຳແນກ, ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານ

Hampden, Hampshire, Franklin, Berkshire, ແລະ

ໃນການຢື່ນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ກັບຕົວແທນທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ແນະນຳທ່ານ

Worcester ຕ້ັງແຕ່ປີ 1989.

ໃຫ້ກັບທະນາຍຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບການຝືກອົບຮົມມາ ເພື່ອຢື່ນຮ້ອງຟ້ອງ
ຕໍ່ສານ. ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ສີຜວ
ິ

•

ການມີຢູ່ຂອງສີຂກ
ີ້ ວ
ົ່
ຖ້າຫາກມີເດັກນ້ອຍອາຍຸນອ
້ ຍກວ່າ 6
ປີອາໄສຢູໃ່ ນບ້ານ

•

ແລະ

ເພດ
ສັນຊາດເດີມ
ສາດສະໜາ
ການມີເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນຄອບຄົວ
ຄວາມພິການ

HAP, Inc.

ການເປັນຫຸນ້ ສ່ວນກັນ ການດ້ານບ້ານພັກຢູອ່ າໄສ
ໃນເຂດພູມພີ າກ

ຖ້າຫາກຄະດີໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຕາມຄຳຮ້ອງຟ້ອງຂອງທ່ານ,
ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບເງິນຊະນະຄີຕອບແທນສຳລັບຜົນເສຍຫາຍທີ່ມີຕໍ່
ທ່ານຜ່ານມາ. ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຍ້າຍເຂ້ົາໄປຢູ່ ໃນ
ບ້ານພັກຢູ່ອາໄສ ທີ່ທ່ານເຄີຍຖືກປະຕິເສດ.

ສະຖານະພາບການສົມຣົດ
ອາຍຸ
ຄວາມເອນອຽງທາງເພດ
ສະຖານະທາງທະຫານ ຫຼຶ ທະຫານຜ່ານເສິກ

ຊຶ່ງບໍລິການກ່ຽວກັບບ້ານພັກຢູ່ອາໄສທີ່ກວ້າງຂວາງ
ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ຂອງເມືອງ Hampden ແລະ Hampshire

ບັນພະບູລດ
ຸ

ຕ້ັງແຕ່ປີ 1972. ນອກຈາກນ້ັນ ຍັງເປັນຜູ້ນຳຕົວແທນ

ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ສາທາລະນະ

ສຳລັບໂຄງການFHIP, ໂດຍໃຫ້ ບໍລິການດ້ານການສຶກສາ

ສຳນັກງານສາຂາ ບ້ານພັກຢູອ
່ າໄສ ຫຼື
ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ເລືອ
່ ງການເຊົ່າ

ຂ້ໍມູນທາງພັນທຸກຳ

ພວກເຮົາໃຫ້ການສຶກສາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ໃຫ້ຄຳປືກສາ ແກ່ ທັງ
ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ບ້ານພັກຢູ່ອາໄສ. ໂດຍຜ່ານ ສູນ
ບໍລິການບ້ານພັກຢູ່ອາໄສ່ທີ່ບໍຈຳແນກຂອງຣັຖແມດຊາຊູເຊດ,
ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ບໍລິການດ້ານກົດໝາຍຟຣີ ສຳລັບ ຜູ້ໄດ້ຖືກ
ປະຕິເສດ ເລື່ອງບ້ານພັກຢູ່ອາໄສຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.

ແລະສະໜັບສະໜູນຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າ, ເຈ້ົາຂອງທີ່, ເຈ້ົາຂອງບ້ານ ແລະ
ຜູ້ຊ້ືບ້ານ. ບໍລິສັດ HAP ຄວບຄຸມດູແລໂຄງການ

ຖ້າຫາກ ທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ຫຼື
ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍ ການຫ້າມຈຳແນກເລື່ອງບ້ານພັກຢູ່ອາໄສ,
ພວກເຮົາສາມາດ:
•

ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ບກ
ຸ ຄົນ

•

ໃຫ້ຄວາມຮູແ
້ ກ່ທາ
່ ນ ແລະ
ພະນັກງານຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າ
ການຈັດຫາບ້ານພັກຢູອ
່ າໄສທີຍ
່ ຕ
ຸ ທ
ິ ັມ
ມີຄວາມໝາຍຫຍັງແດ່ຕໍ່ທາ
່ ນເອງ

•

ໃຫ້ແນວທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ດ້ານການປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດຂໍບ
້ ງ
ັ ຄັບ

ຕ່າງໆທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບບ້ານເຊົ່າ, ພັດທະນາ
ແລະໃຫ້ເຊົ່າບ້ານພັກ ອາໄສ, ແລະບໍລິຫານທີ່ພັກ
ສຳລັບຄອບຄົວໃນລະຫວ່າງຍ້າຍບ້ານ.

ຈ່ົງລາຍງານທຸກໆ
ເຫດການທີພ
່ ວ
ົ ພັນກັບ ການຈຳແນກ
ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ

