BẠN CÓ BAO GIỜ NGHE NHỮNG
LỜI GIẢI THÍCH NÀY?
“Xin lỗi bạn, nhưng đây là một tòa nhà không
cho phép trẻ em ở.”

•

“Tôi không chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thoải mái
trong khu phố này.”

•

HIỂU BIẾT QUYỀN LỢI CỦA BẠN
Pháp luật về nhà ở công bằng nêu rõ rằng bất cứ sự
phân biệt đối xử nào về việc thuê, mua bán, tài chính,
hoặc bảo hiểm nhà dựa trên những điều sau đây đều là
bất hợp pháp:
•

•

“Tôi biết quảng cáo cho biết giá thuê là $900,
nhưng tôi nói rằng giá là $1200.”

•

“Bạn nói rằng bếp của bạn cần phải sửa chửa à?
Vậy cưng câunu nó được sửa đến mức độ nào?”

NGUỒN GỐC QUỐC GIA – Nơi sinh của bạn hoặc
quốc tịch của tổ tiên.

•

TÔN GIÁO – Niềm tin tôn giáo của bạn.

•

TUỒI TÁC – Mọi người từ 18 trở lên.

•

GIỚI TÍNH - Giới tính của một người, bao gồm sách
nhiễu tình dục hay sự đe dọa dựa trên giới tính của người
đó.

•

SỰ BIỂU HIỆN CỦA GIỚI TÍNH - Bao gồm giới tính
thực tế hoặc nhận thức giới tính của người đó hoặc biểu
hiện giới tính của họ.

•

KHÔNG CÓ BẤT CỨ LỜI GIẢI THÍCH
THỎA ĐÁNG NÀO CHO SỰ PHÂN BIỆT
ĐỐI XỬ TRONG NHÀ Ở
• “Gia đình có trẻ em không được phép sống
trên lầu hai.”
• “Chúc mừng sự ra đời của con bạn. Tất
nhiên, bạn sẽ phải trả thêm $50 mỗi tháng.”
• “Bạn có thể đi coi căn hộ nếu bạn muốn,
nhưng tôi sẽ cho bạn biết ngay bây giờ rằng
chung cư đó không có một người Trung Quốc
nào khác ở.”

•

KHUYNH HƯỚNG GIỚI TÍNH- bất cứ ai có hoặc
được coi là có một khuynh hướng giới tính nhất định.

•

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN – độc thân, có gia đình, li
dị hoặc góa chồng/vợ.

•

TÌNH TRẠNG GIA ĐÌNH – Thành phần người trong
gia đình, bao gồm số người trong gia đình, số con và việc
có thai phụ trong gia đình.

•

TÌNH TRẠNG KHUYẾT TẬT – Khuyết tật về thân
thể hoặc tâm thần dẫn tới giới hạn những hoạt động cốt
yếu trong đời sống như đi lại, hô hấp, ngôn ngữ hoặc
giấc ngủ.

•
•

“Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể
dành riêng một chỗ đậu xe cho bạn chỉ vì
bạn là người khuyết tật.”

Chương Trình Chấp Hành Nhà Ở Công Bằng luôn hỗ trợ
những người tin rằng họ là một nạn nhân của sự phân biệt đối
xử nhà ở bất hợp pháp.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
•

Trả lời những câu hỏi về nhà ở công bằng

•

Hỗ trợ việc nộp đơn khiếu nại cho một cơ quan
chính phủ

•

Chỉ dẫn về việc yêu cầu đảm bảo quyền lợi công
bằng trong nhà ở

•

Tài liệu thông tin

•

Giới thiệu bạn đến các tổ chức khác nơi có thể
giúp bạn với những nhu cầu về nhà ở.

•

Giáo dục cộng đồng về những quyền lợi nhà ở
công bằng.

•

Xin vui lòng gọi tới đường dây của chúng tôi, dù
bạn không chắc chắn rằng những gì xảy ra với
bạn là trái pháp luật hay không.

MÀU DA – Màu da của bạn.

•

•

Tôi hiểu rằng bạn cần chó dẫn đường, nhưng tòa
nhà này không cho phép thú vật nuôi.

CHỦNG TỘC – Chủng tộc của bản thân hoặc của
những người nào có liên quan đến bạn.

LÀM THẾ NÀO CHÚNG TÔI CÓ THỂ
GIÚP ĐỠ BẠN?

NHIỄM HIV

OAHU
808.527.8024
NHỮNG ĐẢO LÂN CẬN
866.527.FAIR
(866.527.3247)

HỘI TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA HAWAI’I

HÃY XIN SỰ TRỢ GIÚP
HÔM NAY!

PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ BẤT HỢP PHÁP VỀ
NHÀ Ở CÔNG CỘNG CÓ THỂ XẢY RA VỚI
BẤT CỨ AI. NẾU BẠN CẢM THẤY MÌNH
LÀ NẠN NHÂN CỦA SỰ PHÂN BIỆT ĐỐI
XỬ, BẠN NÊN BIẾT RẰNG BẠN CÓ
QUYỀN LỢI CỦA MÌNH.

GỌI CHO ĐƯỜNG DÂY FAIR
HOUSING (NHÀ Ở CÔNG BẰNG)

OAHU
808.527.8024
NHỮNG ĐẢO LÂN CẬN
866.527.FAIR

HÃY NGĂN NGỪA SỰ PHÂN BIỆT ĐỐI
XỬ TRONG ĐỊA PHƯƠNG CỦA
CHÚNG TA

HỘI TRỢ GIÚP PHÁP
LÝ CỦA HAWAI’I
Giúp đỡ người dân Hawai’i
từ năm 1950

ĐƯỜNG DÂY FAIR HOUSING
808.527.8024
808.527.FAIR
Hội Trợ Giúp Pháp Lý của Hawai’i được thành lập vào
năm 1950 bởi các nhà lãnh đạo cộng đồng—bao gồm
Thẩm Phán Sam King và Betty Vitousek. Sứ mệnh đem lại
sự bình đẳng trong việc tiếp cận công lý cho tất cả cư dân
của Hawai’i của họ vẫn là tiêu chí của Hội Trợ Giúp Pháp
Lý cho tới ngày hôm nay.
Hội Trợ Giúp Pháp Lý luôn giúp đỡ người dân với các vấn
đề luật pháp để họ có thể tập trung vào việc cải thiện cuộc
sống của mình. Chúng tôi chuyên trợ giúp về vấn đề gia
đình, nhà ở, việc làm, lợi ích công cộng và các quyền lợi
của người tiêu dùng. Chúng tôi giúp người dân thoát khỏi
những tình huống lạm dụng, chống lại những sự trục xuất
bất hợp pháp, đảm bảo những quyền lợi y tế và tài chính,
và giải quyết vấn đề với chủ nợ và người thu nợ.

Bạn có quyền lựa chọn
nơi bạn sinh sống.

Tất cả các dịch vụ đều được cung cấp miễn
phí.
Không có bất kỳ yêu cầu nào về thu nhập
cần thiết.
924 Bethel Street
Honolulu, Hawaii 96813 USA
(808) 536-4302
(808) 527-8088
www.legalaidhawaii.org
www.fairhousinghawaii.org
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Kinh phí cho tờ bướm này
được cung cấp bởi Chương
Trình Phát Kiến Nhà Ở Công
Bằng của Bộ Phát Triển Gia
Cư và Đô Thị Hoa Kỳ.
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Hội Trợ Giúp Pháp Lý của Hawai’i là cơ sở công ích
cung cấp dịch vụ pháp lý lớn nhất của tiểu bang với mục
đích giúp đỡ người dân với thu nhập thấp tới trung bình
với những nhu cầu pháp lý dân sự quan trọng của họ.
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