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Gửi mẫu này đến USDA hoặc Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị 
Hoa Kỳ theo một trong các địa chỉ dưới đây. Nếu không thể 
điền đơn này, quý vị có thể gọi đến Văn phòng Dân Quyền, 
Vụ Phát triển Nông thôn USDA tại Washington, DC, theo số 
(202) 692-0252.

1. U.S. Secretary of Agriculture/Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 
1400 Independence Ave. 
Washington, DC 20250

2. Vụ trưởng USDA 
Văn phòng Điều hành Phòng 1575-S 
1400 Independence Ave. 
Washington, DC 20250

3. Trưởng Phòng Dân Quyền 
Vụ Phát triển Nông thôn USDA 
Stop 0703 
14th St. & Independence Ave., SW 
Washington, DC 20250-0703

4. Văn phòng Công bằng về Nhà ở 
và Cơ hội Bình đẳng về Việc làm 
Bộ Nhà ở và  
Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) 
Washington, DC 20410

5. Bất kỳ Văn phòng Khu vực nào 
của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô 
thị Hoa Kỳ 

 
USDA là một nhà cung cấp, doanh nghiệp và bên cho vay tuân theo các quy định 
về cơ hội bình đẳng.
PA-2265  |  Tháng 09/2020

Đối tác về 
Nhà ở Công bằng
Nếu bị từ chối các quyền về nhà ở... 
thì có thể quý vị đang bị phân biệt đối xử bất hợp pháp. 

Công bằng về Nhà ở là Quyền của Quý vị!

Cùng nhau vì Hoa Kỳ Phồn thịnh

rd.usda.gov/about-rd/offices/civil-rights 
1 (800) 787-8821 (Miễn Phí)  
1 (800) 877-8339 (Dịch vụ Tiếp âm Liên bang)  
RA.RD.MOSTL.CivilRights@usda.gov

Theo Đạo luật Giảm thiểu Thủ tục Giấy tờ năm 1995, nếu không có số kiểm soát 
OMB hợp lệ thì một cơ quan có thể không tiến hành hoặc tài trợ, và một người 
không bắt buộc phải đáp ứng việc thu thập thông tin. Số kiểm soát OMB hợp lệ 
cho việc thu thập thông tin này là 0575-0018. Thời gian cần thiết để hoàn thành 
việc thu thập thông tin này ước tính trung bình khoảng 30 phút cho mỗi phản hồi, 
bao gồm cả thời gian xem hướng dẫn, tìm kiếm các nguồn dữ liệu hiện có, thu 
thập và duy trì dữ liệu cần thiết cũng như hoàn thành và xem xét việc thu thập 
thông tin.

http://rd.usda.gov/about-rd/offices/civil-rights


Quý vị có phải là Nạn nhân bị Phân biệt Đối xử về Nhà ở không?
Giấc mơ Mỹ về việc có được nơi an toàn và tử tế gọi là “nhà ở” khẳng định 
niềm tin của nhiều người trong chúng ta rằng ở Quốc gia này, mọi người đều 
có cơ hội và có thể thành công. Theo các luật về Nhà ở Công bằng của chúng 
ta, mọi người dân đều được đảm bảo cơ hội xây dựng cuộc sống tốt hơn về 
nhà ở hoặc căn hộ mà mình lựa chọn - bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới 
tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng gia đình hoặc tình trạng khuyết tật.
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cam kết cung cấp nhà ở công bằng cho tất 
cả người Mỹ. Biểu mẫu này có thể giúp quý vị xác định được sự phân biệt đối 
xử về nhà ở.

Làm thế nào để Nhận ra sự Phân biệt Đối xử về Nhà ở?

Những Hành động Vi phạm Luật Nhà ở Công bằng là:
• Từ chối cho quý vị thuê hoặc mua nhà

• Nói với quý vị rằng hiện không còn nhà nhưng thực tế lại vẫn còn

• Chỉ cho quý vị xem những căn hộ hoặc nhà ở vài nơi nhất định

• Đặt các điều khoản, điều kiện hoặc đặc quyền khác để bán hoặc cho thuê nhà ở

• Cung cấp các dịch vụ hoặc cơ sở nhà ở khác

• Chỉ quảng bá nhà ở cho những nhóm đối tượng ưu tiên

• Từ chối cung cấp cho quý vị thông tin về các khoản vay thế chấp, từ chối 
cho quý vị vay thế chấp hoặc đặt ra các điều kiện hoặc điều khoản khác với 
khoản vay thế chấp

• Từ chối bảo hiểm tài sản cho quý vị

• Tiến hành thẩm định tài sản theo phương thức phân biệt đối xử

• Từ chối không cho quý vị được điều chỉnh nhà ở hoặc diện tích sử dụng 
thông thường một cách hợp lý, bằng chi phí của quý vị, nếu cần thiết để quý 
vị sử dụng đầy đủ nhà ở. (Nếu hợp lý, một chủ nhà có thể cho phép thay đổi 
nếu quý vị đồng ý khôi phục lại tài sản về nguyên trạng khi quý vị rời đi.)

• Từ chối điều chỉnh hợp lý theo luật định, chính sách, thông lệ, hay dịch vụ nếu cần 
thiết cho quý vị sử dụng nhà ở trên cơ sở công bằng với người không bị khuyết tật

• Không thiết kế và xây dựng nhà ở theo hình thức dễ tiếp cận

• Quấy rối, ép buộc, đe dọa hoặc can thiệp vào bất cứ ai thi hành hoặc trợ giúp 
người khác với các quyền về nhà ở công bằng

Hành vi Phân biệt Đối xử về  
Nhà ở Bất hợp pháp Dựa trên các Yếu tố Sau:

• Chủng tộc

• Màu da

• Nguồn gốc quốc gia

• Tôn giáo

• Giới tính

• Tình trạng khuyết tật

• Tình trạng Gia đình 
(gia đình có trẻ em dưới 18 
tuổi hoặc đang mang thai)

Nếu Tin rằng Các Quyền của Quý vị Bị Vi phạm...
• USDA hoặc Cơ quan nhà ở công bằng của Tiểu bang hoặc địa phương sẵn 

sàng giúp quý vị nộp đơn khiếu nại.

• Sau khi nhận được thông tin của quý vị, USDA hoặc cơ quan nhà ở công 
bằng của Tiểu bang hoặc địa phương sẽ liên lạc với quý vị để thảo luận về 
các vấn đề quan ngại của quý vị.
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Hướng dẫn: (Vui lòng đánh máy hoặc viết chữ in) Đọc kỹ mẫu đơn này. 
Hãy cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi. Nếu không trả lời hoặc câu hỏi không 
phù hợp với quý vị, thì hãy để trống. Quý vị có thời gian 1 năm nộp đơn 
khiếu nại kể từ ngày cáo buộc bị phân biệt đối xử. Ký tên và đề ngày vào đơn.
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     Chuyện gì đã xảy ra với quý vị? 

Quý vị bị phân biệt đối xử như thế nào? Ví dụ như: Quý vị bị từ chối cơ hội 
thuê hoặc mua nhà? Bị từ chối một khoản vay? Bị nói rằng hiện không còn 
nhà nhưng thực tế lại vẫn còn? Bị đối xử khác với những người khác khi 
đang tìm nhà? Nêu ngắn gọn sự việc đã xảy ra.

Tại sao quý vị lại nghĩ mình là nạn nhân bị phân 
biệt đối xử về nhà ở?

Bị phân biệt đối xử vì:
 chủng tộc
 màu da
 tôn giáo

 giới tính
 nguồn gốc quốc gia
 tình trạng khuyết tật 

 tình trạng gia đình 
(gia đình có trẻ em 
dưới 18 tuổi) 

Ví dụ: Quý vị bị từ chối nhà ở do chủng tộc của mình? Quý vị bị từ chối 
khoản vay thế chấp do tôn giáo của mình? Hoặc bị từ chối khi yêu cầu một 
căn hộ do có trẻ em? Trình bày ngắn gọn tại sao quý vị nghĩ các quyền về 
nhà ở của mình bị từ chối và khoanh tròn vào (các) yếu tố liệt kê ở trên mà 
quý vị tin là như vậy.

Quý vị cho rằng ai đã phân biệt đối xử với quý vị?

Ví dụ: Chủ nhà, chủ sở hữu, ngân hàng, đại lý bất động sản, công ty môi giới, công 
ty hoặc tổ chức? Nhận diện người mà quý vị cho rằng đã phân biệt đối xử với quý vị.
Tên: __________________________________________________________
Địa chỉ: _______________________________________________________
Thành phố: _________________ Tiểu bang:  ________ Mã Zip: _________

Hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc này 
xảy ra ở đâu?

Ví dụ: Ở căn hộ thuê? Nhà ở cho một hộ gia đình?  
Nhà ở Công hoặc Được hỗ trợ? Nhà di động? 

Có phải vụ việc này xảy ra ở ngân hàng hay một tổ chức cho vay khác 
không? Cung cấp địa chỉ.
Tên: __________________________________________________________
Địa chỉ: _______________________________________________________
Thành phố: _________________ Tiểu bang:  ________ Mã Zip: _________

Hành vi phân biệt đối xử này xảy ra lần cuối 
khi nào?

Điền ngày:  ____________________________________________________
Hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc này có còn tiếp diễn không?   Có   Không
Chữ ký:  ________________________Ngày:  _______________

Thông tin về Phân biệt Đối xử về Nhà ở

Tên Quý vị:  _________________________________________________________

Địa chỉ của Quý vị:  ___________________________________________________

Thành phố: ____________________  Tiểu bang:  __________Mã Zip: __________

Thời gian liên lạc thích hợp nhất: ____________

Số Điện thoại Liên lạc trong Ngày của Quý vị: ______________________________  

Số Điện thoại Liên lạc Buổi tối: __________ Email:  _________________________

Chúng tôi có thể gọi cho ai nếu không liên lạc được với quý vị?  ________________

Tên Người liên lạc:  ___________________ Thời gian Liên lạc Thích hợp nhất:  __

Số Điện thoại Liên lạc trong Ngày:  _______  Số Điện thoại Liên lạc Buổi tối: _____
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