QUÁ TRÌNH KHIẾU NẠI
Mọi người đều có nghĩa vụ tuân theo pháp luật và
được quyền
giac những vì phạm về pháp luật
này. Về sự khiếu nại nhà ở, phải được đệ trình trong
vòng mộ năm kể từ ngày bị gây n hường. Sự
diều tra sẽ được tiến hành để xác định rằng sự vi
phạm về pháp luật này là thật sự đã xảy ra, và sau
đó sẽ có những biển pháp can hiệ vào những sự
không công bằng này hoặc là những chính sách
kh ng đừng này. Để có được các thông tin
sung
về qua trình khiếu nai, xin ghé qua website hoặc liên
lạc với văn hòng của chúng tôi
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711 South Capitol Way, Suite 402
P.O. Box 42490
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WEBSITE: www.hum.wa.gov
TOLL FREE: 1-800-233-3247
TTY: 1-800-300-7525
Se Habla Español
Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn cần một
thông dịch viên hoặc những
hợp lý.
trợ cho các bản dịch của tài liệu này được cung cấp bởi các
Hoa Kỳ vùng của nhà ở và phát triển đ hị

CƠ QUAN NHÂN
QUYỀN TIỂU BANG
WASHINGTON
Được thành lập năm 1949 do cơ quan
lập pháp tiểu bang Washington, cơ quan
nhân quyền tiểu bang Washington quản
lý và thi hành các pháp luật này nhằm
chống lại những sự không công bằng,
Chương 49.60 RCW
Nhiệm vụ của cơ quan nhân quyền của
tiểu bang Washington là để ngăn ngưa
và ngăn chặn những sự không công bằng
xuyên qua các ứng dụng công bằng của
luật pháp, sự dụng hiểu qua nguồn tai
nguyên và thiết lập quan hệ đối tác sản
u t trong c ng đồng.

Được thành lậ năm 1949 ởi cơ quan lập pháp tiểu
bang Washington, cơ quan nhân quyền của tiểu
bang Washington chịu trách nhiệm quản lý và thực
thi các luật pháp của tiêu bằng Washington nhằm
chống lại những sự bất công (WLAD), chương 49.60.








Cơ quan nay hoạ động để ngăn ngừa và loại bỏ
những sự bấ c ng mà đã được h ng qua các điều
tra về những sự khiếu nai, giải quyết tránh chấ ,
gia ục, đà ạo, và các hoặc động tiếp cần.
Những sự thực hì rên hương viện bậ c ng được
đặc trên căn ản chống lại những phạm pháp về
nhà ở / giao dich bấ động sản.
Các Lớp Học Bảo






về Nhà Ở Gồm Có:

Chủng tộc
Màu Da
Nguồn gốc quốc gia
Tín ngưỡng
Tình dục
Khuynh hướng tình dục / Giới tính
Cựu chiến binh / Tình trạng quân sự
Tình trạng khuyết tật
Tình trạng hôn nhân
Trạng hái gia đình (gia đình có rẻ em ưới tu i 18,
hoặc những người đang mang thai)
Những sự trả thủ, chống lại những ca nhân thu tập
tin tức, hoặc ham gia r ng rư ng rình chống bất
công là một sự phạm pháp.

BẤT CÔNG VỀ NHÀ Ở LÀ GÌ?
Luật Washington chống lại những sự bất công là
để bảo v người dân từ những hành động ngược
đại về nhà ở có thế ả
ởi vì quyền lời luật
pháp của những nhười này.
TRONG KHU VỰC BUỒN BÁN VÀ THUÊ NHÀ Ở: bất
cứ ai cũng kh ng được có những hành đồng ưới
đây ua rên quyền lời luật pháp:

Từ chơi gia ịch r ng văn để ấ động sản.
Từ chơi hả luận về nhà ở.
Từ lậ khác nhau điều kh ảng, điều kiện h ặc
đặc quyền u n an h ặc ch thuê nhà ở.
Cung cấ khác iế về ịch vụ về nhà ở h ặc
những khu ịch ụ.
Từ chơi kh ng đ ng về những kiểm ra, uồn
an, h ặc thuê ở về những can nhà hiện có.
Cố ạ nhà chưa x ng, h ặc ừ chơi mộ khu
ấ động sản.
Vì lời nhuận, huyế hục chủ số hữu để ạn
h ặc ch huê.
Trên căn ản ve luậ há ả về, quảng ca
h ặc uyển ộ về sự giới hạn hay sở h ch.
Từ chơi ấ cứ ai ruy cấ hay hành viện
r ng mộ có số h ặc ịch vụ liên quận đến
việc u n an hay huê nhà ở.
Thiế lậ khác nhau điều kh ản, điều kiến,
h ặc đặc quyền r ng quá rình đàm hán,
hực hiện, h ặc ại rợ mộ gia ịch ấ động
sản.

Nếu ạn h ặc ai đó đang sống với ạn mà ị an ậ
có những sự ả về ch ạn. Người cung cấ nhà ở
cho ạn có hể kh ng c :




Bị từ chơi xin hé sửa đối hợp lý cho một
khu vực ở hoặc khu vực h biển với một chi
h của bạn mà sự cần thiết này cần cho
người an ậ để sử dụng. Trong rường hợp
thuê nhà ở, người chủ nhà có thế nơi đó hợ
ly để làm như vậy, điêu kiện quyền sửa đối về
người huê đồng ý để khối phục nội thật ở
điêu kiện tôn tại rước khi sửa đối.
Từ chối để làm ch chỗ ở hợ lý r ng quy
ắc, chính sách, hực hành, h ặc ịch vụ khi
chỗ ở như vậy có hể là cần hiế để khả năng
mộ người với mộ cơ hội ình đẳng Khuyế
ậ để sử ụng và ận hưởng mộ ch ở.

Ngoài ra, nó cũng là trái pháp luật n ép buột,
đe dọa, hoặc can thi p với bất cứ ai thực hi n
một công bằng nhà ở đ ng hoặc h ợ những ai
thực hi n đúng.
CÁC ỨNG DỤNG CÔNG BẰNG CỦA PHÁP LUẬT

Cơ quan nhân quyền tiểu bang Washington là mộ cơ
quan thi hành luật pháp trung lập, thực; nó không hoạt
động như mộ người biện hộ cho bất kỳ bên nào trong
một cuộc điều ra, nhưng những người ủng hộ cho pháp
luật vì lợi ích của việc ngăn ngừa và loại bỏ phân biệ đối
xử.

