Công bằng là gì?
Đạo Luật Nhà Ở Công Bằng và các điều luật
về nhà ở công bằng khác của liên bang, tiểu
bang và địa phương giúp bảo vệ những thực
tiễn nhà ở phân biệt đối xử sau nếu được dựa
trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, màu da,
khuyết tật, tình trạng gia đình hoặc nguồn
gốc quốc gia

Nhà ở công
bằng

Bạn có biết là bạn có
thể nộp đơn khiếu nại?

• Phủ nhận hoặc từ chối cho thuê hoặc bán nhà ở
• Đối xử với người nộp đơn khác nhau đối với nhà ở
• Đối xử với cư dân khác nhau liên quan tới các
điều khoản và điều kiện nhà ở
• Quảng cáo thiên vị về nhà ở
• Cung cấp thông tin sai lệch về tính sẵn có của nhà ở
• Sách nhiễu, cưỡng ép hay đe dọa những người được
hưởng hoặc thực hiện các quyền của họ theo Đạo
Luật Nhà Ở Công Bằng
• Tung tin lừa bịp để thu lợi nhuận hoặc thuyết phục
chủ sở hữu bán hoặc cho thuê nhà ở bằng cách nói
với họ rằng người dân thuộc một chủng tộc, tôn giáo
cụ thể, vv... đang di chuyển vào khu vực hay khu phố
• Áp đặt các điều kiện khác nhau khi cho vay tiền để
mua, xây dựng, cải tạo, sửa chữa, hoặc bảo trì nhà
hoặc các khoản vay được bảo đảm bằng nhà ở
• Từ chối không cho sử dụng hoặc tham gia vào các
dịch vụ bất động sản ví dụ như tổ chức môi giới,
nhiều dịch vụ niêm yết, vv

Việc phân biệt đối xử trong
nhà ở là bất hợp pháp dựa
trên cơ sở:
Khuyến Khích Sự Đa Dạng Trong Nhà Ở

Phục Vụ Cộng Đồng Quận Cam Từ Năm 1965

| Chủng tộc

Tình Trạng Gia Đình |

| Màu da

Nguồn Gốc Quốc Gia |

| Tôn giáo

Nguồn Thu Nhập |

| Giới tính

Khuynh Hướng Tình Dục |

| Khuyết tật
| Tùy ý

Tổ tiên |
Tuổi tác |

Chúng tôi có sứ mệnh bảo vệ chất
lượng cuộc sống ở Quận Cam bằng
cách bảo đảm việc tiếp cận bình
đẳng các cơ hội nhà ở, khuyến khích
sự đa dạng, và duy trì việc đối xử
theo đúng chuẩn mực và nhân
quyền.

800.698.FAIR(3247)

Công Ty Tư Nhân Phi Lợi Nhuận
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Phân Biệt Đối Xử Có Thể
Được Dựa Trên...
Phục Vụ Cộng Đồng Quận Cam Từ Năm 1965

Lịch sử
Được thành lập vào năm 1965, Hội Đồng Nhà Ở
Công Bằng Quận Cam là một tổ chức phi lợi
nhuận tư nhân do một Hội đồng quản trị tình
nguyện quản lý và là một thành viên hoạt động
của Liên Minh Nhà Ở Công Bằng Quốc Gia.
Thông qua giáo dục cộng đồng toàn diện, tư vấn
cá nhân, hòa giải và vận động chi phí thấp, cơ
quan này đã nỗ lực loại bỏ phân biệt đối xử
trong nhà ở và đảm bảo tất cả mọi người đều có
quyền được tự do lựa chọn nhà ở tại khu vực họ
mong muốn.Bằng chứng của Hội Đồng Nhà Ở
Công Bằng về vi phạm nhà ở công bằng đã được
Bộ Gia Cư và Tuyển Dụng Công Bằng của Hoa
Kỳ và các luật sư riêng sử dụng thành công
trong tố tụng hành chính liên bang và tiểu bang
và của tòa án.
Dù cung cấp giáo dục và tư vấn toàn diện, hòa
giải và vận động, chúng tôi vẫn nỗ lực để đảm
bảo đem đến cơ hội nhà ở bình đẳng.
Báo Cáo Phân Biệt Đối Xử 

1-800-698-3247

Chủng tộc - Quy định, lệ phí hoặc đối xử khác nhau,
nhắm đến một chủng tộc cụ thể để đuổi khỏi nhà,
tăng tiền thuê nhà, thông báo cảnh báo, nói xấu
chủng tộc và nhận xét về chủng tộc của một người.
Tình Trạng Hôn Nhân - Đối xử phân biệt vì bạn
đang độc thân hoặc sống chung với bạn đời nhưng
chưa kết hôn, không có khách khứa, xâm phạm đời
tư, quấy rối.
Màu da - Đối xử phân biệt do màu da của một người.
Những người cùng chủng tộc có thể phân biệt đối xử
với nhau trên cơ sở màu da.
Tuổi tác - Từ chối cho những người thuộc các nhóm
tuổi nhất định ở, đưa ra nhận định trong quảng cáo, ví
dụ: "Lý tưởng cho người độc thân, sinh viên đại học
hoặc một người cao tuổi"
Tình Trạng Gia Đình - Chủ nhà nhắm đến các gia
đình có trẻ em dưới 18 tuổi.Quy định khác nhau cho
trẻ em; lệnh giới nghiêm, quy tắc bơi, trẻ em chỉ có
thể sống ở tầng dưới, không thể chơi bên ngoài, giới
hạn về số lượng trẻ em và không phải số người.Phân
biệt đối xử liên quan đến việc mang thai và sinh con.
Tổ tiên - Bạn bị đẩy tới, hoặc xa khỏi một khu phố
hay phần của một cộng đồng mà chủ yếu bao gồm
một nhóm chủng tộc hoặc dân tộc.

Giới tính - Đối xử phân biệt vì một người là nữ hay
nam.Chủ sở hữu bất động sản không muốn giao dịch
với một người nam hay nữ và bỏ qua yêu cầu của
người đó, và đối xử khác với họ.
Định Hướng Tình Dục - Chủ nhà từ chối người thuê
nhà về mặt sinh học là nữ, nhưng thể hiện phong
cách nam tính, từ chối cho đàn ông đồng tính thuê
nhà do tin rằng người đó bị HIV/AIDS.
Khuyết tật - Đối xử phân biệt do khuyết tật tâm
thần, y tế và thân thể.Bỏ qua yêu cầu điều chỉnh
hoặc bổ sung dựa trên khuyết tật.Không cho phép
động vật phục vụ người khuyết tật, thu phí ký gửi
"thú cưng".
Nguồn Thu Nhập - Bên cung cấp nhà ở yêu cầu một
khoản hoặc nguồn thu nhập của người thuê nhà,
không chấp nhận người phụ thuộc của người thuê
nhà có thu nhập SSI.
Nguồn Gốc Quốc Gia - Đối xử phân biệt hay từ chối
dựa vào nơi một người được sinh ra, di cư hay ngôn
ngữ nói.Chủ nhà chỉ cho người nói tiếng Tây Ban
Nha/Tiếng Anh/Swahili/v.v... thuê nhà.

Tùy ý - Đối xử phân biệt do giáo dục, diện mạo như
trang phục, hình xăm, đeo khuyên.
Tôn giáo - Đòi hỏi người nộp đơn hoặc người thuê
theo một tôn giáo nào đó hoặc loại trừ người thuê
dựa trên tôn giáo.Không chấp nhận trang trí tôn giáo
trên cửa ra vào căn hộ trong khi được phép tiến hành
trang trí khác.

