Các dạng phân biệt đối xử
thường gặp
Đưa thông tin sai lệch về nhà ở còn trống:
Chủ nhà hoặc đại lý bất động sản cho biết
là đã hết nhà trống nhưng thật sự nhà vẫn
chưa có người mướn hoặc mua.

Cục bộ: Chủ nhà hoặc đại lý bất động sản
chỉ giới thiệu nhà ở những khu vực dân cư
cùng chủng tộc, sắc tộc, hoặc tôn giáo với
bạn mà thôi.

Chúng tôi không chỉ hướng đến những
người đã từng bị phân biệt đối xử. Chúng
tôi luôn đề cao mục tiêu giáo dục mọi
người về quyền và trách nhiệm của họ đối
với luật nhà ở công bằng, đưa các cộng
đồng dân cư đến gần với nhau hơn và tăng
cường đấu tranh chống phân biệt đối xử.
Chúng tôi phục vụ cộng đồng bằng nhiều
cách:
•

Tổ chức hội thảo giáo dục về vấn
đề công bằng trong nhà ở

•

Điều tra các khiếu nại về phân biệt
đối xử trong nhà ở

•

Cung cấp hỗ trợ pháp lý miễn phí
cho nạn nhân phân biệt đối xử

•

Kết hợp chặt chẽ với chính quyền
thành phố và những nhà cung cấp
nhà ở về vấn đề công bằng trong
nhà ở.

•

Giáo dục người dân về quyền và
nghĩa vụ của họ

Từ chối cho mướn hoặc bán: Chủ nhà hoặc
đại lý bất động sản từ chối không cho mướn
hay bán nhà vì bạn thuộc nhóm người được
bảo vệ liệt kê trong trang nhất của tờ bướm
này.

Phân biệt đối xử trong các điều khoản:
Trường hợp những người thuộc nhóm được
bảo vệ liệt kê trong trang nhất của tờ bướm
này bị áp đặt các điều khoản khác với
những nhóm người khác.

Quảng cáo có tính chất phân biệt đối xử:
Bất kỳ nhận định dưới dạng viết hay lời nói
thể hiện những ưu đãi hoặc hạn chế đối với
một nhóm người nào đó, bao gồm bất kỳ
những quảng cáo hay tờ bướm do chủ tài
sản hoặc người đại diện tạo ra.

Đe dọa, làm nhụt chí, hoặc cưỡng bức:
Ngăn cản không cho một người nào đó
thuộc nhóm được bảo vệ mướn hoặc mua
nhà bằng cách ngụ ý rằng ở đấy sẽ không
an toàn hoặc láng giềng không muốn người
đấy dọn đến.

Massachusetts Fair
Housing Center
57 Suffolk Street
Holyoke, MA 01040
Điện thoại/TTY: 413-539-9796

Fax: 413-787-1797
www.massfairhousing.com

Chương trình phát
kiến nhà ở công
bằng

Nhà ở
cho bạn:
những cánh
cửa khép kín

HAP,
Inc.
322 Main Street, Suite 1
Springfield, MA 011052403
Điện thoại: 413-233-1500
Toll Free: 800-332-9667
TTY: 413-233-1699
Fax: 413-787-1797
www.haphousing.org

Biên soạn theo tài trợ của Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị
Hoa Kỳ.
Bản dịch do Trung tâm Dịch thuật Đại học Massachusetts
thực hiện.

Đấu tranh chống phân
biệt đối xử
Mở rộng những cánh
cửa

Phân biệt đối xử về
nhà ở là phi pháp

Các dịch vụ địa phương
Dịch vụ nhà ở công bằng đuợc cung cấp tại
địa phương thông qua những nỗ lực của:

Trung tâm nhà ở
công bằng bang
Massachusetts

Theo luật của bang và luật liên bang, phân
biệt đối xử trong nhà ở là phi pháp. Sẽ vi
phạm pháp luật nếu từ chối không cung cấp
nhà ở vì lý do:

•

Chủng tộc

Trong hầu hết các trường hợp, cũng sẽ vi
phạm pháp luật nếu từ chối không cung cấp
nhà ở vì lý do:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nếu bạn bị hoặc biết nguời nào bị
phân biệt đối xử về nhà ở, hãy gọi cho
chúng tôi ngay. Chúng tôi sẽ:
•

Lắng nghe và thu thập thông
tin cần thiết

•

Cung cấp tư vấn cá nhân

•

Ðiều tra khiếu nại thấu đáo

•

Cùng bạn xem lại kết quả
điều tra và giúp bạn quyết
định những bước cần làm
tiếp theo

(truớc đây là Dự án về Nhà ở không phân biệt,
FHIP): chống các dạng phân biệt đối xử nhà ở

Màu da

tinh vi cũng như công khai tại các hạt Hamp-

Nếu có bằng chứng phân biệt đối xử,

Giới tính

den, Hampshire, Berkshire, và Worcester từ

chúng tôi sẽ giúp bạn lập hồ sơ khiếu nại

Nguồn gốc dân tộc

năm 1989.

với đúng cơ quan thụ lý hoặc giới thiệu

Tôn giáo
Sự hiện diện của trẻ em trong
nhà
Tàn tật

và

HAP, Inc.

Tình trạng hôn nhân

Đối tác nhà ở khu vực

Tuổi tác

Trợ giúp công
Trợ giúp thuê mướn hoặc bao
cấp nhà ở
Nhà có dùng sơn chứa chì khi
có một trẻ em dưới sáu tuổi
trong gia đình
Thông tin di truyền

Chúng tôi tổ chức giáo dục, các hoạt động
hướng ngoại và tư vấn cho cả khách hàng
cũng như nhà cung cấp nhà ở. Thông qua
Trung tâm Nhà ở Công bằng bang Massachusetts (Massachusetts Fair Housing Center), chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ
pháp lý miễn phí đối với những người đã bị
từ chối nhà ở một cách phi pháp.

hồ sơ kiện tụng. Dịch vụ của chúng tôi
miễn phí.
Nếu trường hợp đuợc giải quyết theo
hướng có lợi cho bạn, bạn có thể sẽ được

Ðịnh hướng giới tính
Sự tham gia quân ngủ hoặc
cựu chiến binh
Tổ tông

bạn đến một luật sư chuyên nghiệp để làm

Đã cung cấp nhiều loại dịch vụ nhà ở khác

bồi thường tiền cho những tổn hại mà bạn

nhau cho nguời dân ở Hampden và Hamp-

đã gánh chịu. Cũng có thể bạn sẽ được

shire từ năm 1972. Ngoài việc hoạt động như

dọn vào nhà mà bạn đã bị từ chối.

một đại lý đi đầu trong dự án FHIP, công ty
HAP cũng tổ chức huớng dẫn và hỗ trợ cho
người mướn nhà, chủ nhà và người mua nhà.
HAP theo dõi các chương trình trợ giúp mướn
nhà, phát triển và cho mướn tài sản cư trú, và

Nếu bạn cần thông tin hoặc kinh
nghiệm về tuân thủ luật nhà ở công
bằng, chúng tôi có thể:

tổ chức nơi cư trú cho các gia đình đang tìm

•

Cung cấp tư vấn cá nhân

nhà.

•

Hướng dẫn bạn và nhân viên
của bạn về ý nghĩa của luật nhà
ở công bằng

•

Hướng dẫn giải quyết các vấn
đề tuân thủ luật nhà ở công
bằng

Hãy báo cho chúng tôi bất kỳ
trường hợp phân biệt đối xử nào

