BôATư Pha@p Hoa Ky?
CuAc Dân Quyê?n

Ca@c Ba=o vêAcu=a
Liên bang trươ@c SưA
phân biêAt vi?Nguô?n
gô@c Dân tôAc

DÂ>N NHÂAP

Luâ]t Liên bang câ\m mo]i phân biê]t dư]a trên nguô[n
gô\c dân tô]c, chuYng tô]c, ma[u da, tôn gia\o, khuyết
tật, giơ\i ti\nh va[ti[nh tra]ng gia đi[nh cuYa ca\nhân. Ca\c
điê[u luâ]t câ\m phân biê]t nguô[n gô\c dân tô]c xem la[
bâ\t hơ]p pha\p mo]i phân biê]t dư]a va[o nơi sinh, tôY
tiên, văn ho\a hay ngôn ngưZcuYa mô]t ca\nhân. Điê[u
na[y co\nghiZa mo]i ngươ[i không thêYbi]tư[chô\i cơ hô]i
bi[nh đăYng vi[ho]hay gia đi[nh ho]xuâ\t thân tư[mô]t
nươ\c kha\c, vi[ho]co\tên hay gio]ng no\i gă\n liê[n vơ\i
mô]t nho\m gô\c dân tô]c, vi[ho]bi]ha]n chê\vê[tri[nh đô]
tiê\ng Anh, vi[ho]tham gia va[o nhưZng tâ]p tu]c na[o đo\
cuYa mô]t nho\m gô\c dân tô]c, hoă]c vi[ho]lâ]p gia đi[nh
hay giao thiê]p vơ\i nhưZng ngươ[i co\gô\c dân tô]c na[o
đo\.
Cu]c Dân Quyê[n thuô]c Bô]Tư Pha\p quan nga]i ră[ng
phân biê]t nguô[n gô\c dân tô]c co\thêYdiêZn ra ta]i Hoa
Ky[ma[không đươ]c ba\o ca\o vi[na]n nhân bi]phân
biê]t không biê\t quyê[n pha\p đi]nh cuYa ho], hay e nga]i
không khiê\u na]i vơ\i chi\nh quyê[n. Nê\u quy\vi]hay
ngươ[i na[o mà quy\vi]biê\t nghiZră[ng mi[nh bi]phân
biê]t vi[nguô[n gô\c dân tô]c va[muô\n ti[m hiêYu roZhơn
vê[viê]c thư]c thi quyê[n pha\p đi]nh cuYa mi[nh, quy\vi]
nên đo]c tâ]p ta[i liê]u na[y.

Tâ]p ta[i liê]u na[y giaYi thi\ch nhưZng luâ]t câ\m phân biê]t
nguô[n gô\c dân tô]c va[đưa ra mô]t sô\vi\du]. Quy\vi]
co\thêYti[m thâ\y thông tin bôYsung vê[Cu]c Dân
Quyê[n va[ca\c Vu]trư]c thuô]c trên Internet ta]i
http://www.justice.gov/crt. Quy\vi]co\thêYliên la]c
vơ\i Cu]c đêYkhiê\u na]i vê[na]n phân biê]t như đươ]c
giaYi thi\ch dươ\i đây.
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HIỂU BIÊ@T VÊ?QUYÊ?N PHA@P ĐIANH
CU=A QUY@VIA

Cu]c Dân Quyê[n thuô]c Bô]Tư Pha\p thư]c thi nhưZng
luâ]t liên bang câ\m phân biê]t trong ca\c laZnh vư]c:
Gia\o du]c
Viê]c la[m
Nha[ơY
Cho vay
Tiê]n nghi Công cô]ng
Thư]c thi Luâ]t pha\p/Sai pha]m cuYa CaYnh sa\t
Bâ[u cưY
Chương trình được Tài trợ của Liên bang

Cu]c cuZng thư]c thi nhưZng điê[u luâ]t câ\m phân biê]t
dư]a trên khuyết tật, baYo vê]dân quyê[n cuYa nhưZng
ngươ[i bi]lưu giưZva[điê[u tri]trong nhưZng cơ quan
phu]c hô[i chư\c năng cuYa tiêYu bang hay đi]a phương,
va[truy tô\nhưZng tô]i pha]m xuâ\t pha\t tư[chuYng tô]c,
ma[u da hay nguô[n gô\c dân tô]c cuYa na]n nhân.

Trong mô]t sô\trươ[ng hơ]p, Cu]c chiYco\thêYcan dư]
nê\u co\“biêYu hiê]n phân biê]t thươ[ng xuyên”. Mô]t
“biêYu hiê]n phân biê]t thươ[ng xuyên” no\i chung co\
nghiZa la[sư]phân biê]t xaYy ra hơn mô]t lâ[n va[co\chuY
trương hay ha[nh vi mang ti\nh phân biê]t đươ]c lâ]p đi
lâ]p la]i.

VI PHAAM HI?NH SƯAĐÔ@I VƠ@I DÂN
QUYÊ?N

* Mô]t thanh niên gô\c Nam A\bi]tâ\n công khi anh
đi nghe nha]c ơYmô]t hô]p đêm vê[. KeYtâ\n công la[
tha[nh viên cuYa nho\m đâ[u tro]c, đaZthe\t nhưZng lơ[i thô
tu]c mang ti\nh chuYng tô]c trong lu\c du[ng tay va[ô\ng
să\t đa\nh đâ]p na]n nhân đê\n bâ\t tiYnh ta]i baZi đâ]u xe
cuYa hô]p đêm.
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* Ta]i ca\c cuô]c ho]p cuYa Ku Klux Klan, mô]t tha[nh
viên no\i vơ\i ca\c tha[nh viên kha\c ră[ng dân Mexico
va[Puerto Rico phaYi “trở vê[xư\sở cuYa chu\ng”. Ho]
đô\t mô]t cây thâ]p tự gia\trươ\c sân nha[mô]t că]p vơ]
chô[ng dân Nam MyZđêYđe do]a buô]c că]p vơ]chô[ng
na[y do]n khoYi khu phô\cuYa ho]. Trươ\c khi đô\t cây
thâ]p tự gia\, bi]ca\o chi[a su\ng va[trao mô]t khâYu kha\c
cho đô[ng bo]n đêYđê[pho[ng trươ[ng hơ]p na]n nhân
chô\ng traY.
* Mô]t công ty MyZtuyêYn du]ng nhân viên ta]i mô]t
tha[nh phô\nhoYcuYa Mexico, hư\a he]n cho ho]công
viê]c tô\t, lương cao. Công ty chơYlâ]u nhưZng ngươ[i
Mexico va[o Hoa Ky[trong mô]t xe taYi chơYxăng
rôZng. Cuô\i cu[ng, khi đê\n Hoa Ky[,công nhân bi]đe
do]a seZbi]giê\t nê\u ho]cô\trô\n khoYi xươYng ma\y.

Đây là các trươ[ng hơ]p vi pha]m hi[nh sư]vê[luâ]t dân
quyê[n. Vu]Hi[nh Sư]thuô]c Cu]c Dân Quyê[n co\nhiê]m
vu]truy tô\nhưZng ngươ[i bi]ca\o buô]c đaZdu[ng vuZlư]c
hay ba]o lư]c xâm pha]m va[o nhưZng quyê[n đươ]c liên
bang baYo vê]cuYa mô]t ca\nhân chiYvi[nguô[n gô\c dân
tô]c cuYa ca\nhân đo\. NhưZng quyê[n na[y gô[m nha[ơY,
viê]c la[m, gia\o du]c hay sưYdu]ng nhưZng tiê]n i\ch công
cô]ng. Quy\vi]co\thêYliên hê]vơ\i Vu]Hi[nh sư]theo sô\
(202) 514-3204 hay viê\t thư vê[:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Criminal Section, PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

QUYÊ?N CU=A NGƯƠ?I KHUYẾT TÂAT

* Mô]t tôYchư\c chăm so\c sư\c khoYe HMO nhâ]n bê]nh
nhân co\baYo hiêYm y tê\Medicaid no\i vơ\i mô]t phu]nưZ
MyZgô\c Mexico bi]bê]nh ba]i naZo là nga[y kha\c hăZng
đê\n kha\m, trong khi la]i tiê\p bê]nh nhân kha\c ngay
lâ]p tư\c.
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Trươ[ng hơ]p na[y co\thêYvi pha]m luâ]t liên bang câ\m
phân biê]t vi[khuyết tật cuZng như ca\c điê[u luâ]t câ\m
phân biê]t vi[nguô[n gô\c dân tô]c. Nê\u quy\vi]tin ră[ng
mi[nh bi]phân biê]t vi[bi]khuyết tật, quy\vi]co\thêYliên
hê]Vu]đă]c tra\ch Quyê[n cuYa Ngươ[i khuyết tật theo
sô\(800) 514-0301 (no\i) hay sô\(800) 514-0383
(da[nh cho ngươ[i điê\c) hoă]c gưYi e-mail qua
ada.complaint@usdoj.gov. Quy\vi]cuZng co\thêYviê\t
thư vê[:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Disability Rights Section, NYA
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

GIA@O DUAC

* Mô]t treYem no\i tiê\ng Anh kho\khăn nhưng trươ[ng
của em không co\nhưZng biê]n pha\p giaYng da]y va[
di]ch vu]thi\ch hơ]p đêYgiu\p em ho]c tiê\ng Anh va[
nhưZng môn kha\c.

* Mô]t trươ[ng co\đa sô\ho]c sinh la[ngươ[i Haiti
không co\lơ\p chuyên. NhưZng trươ[ng kha\c trong
vu[ng không co\nhiê[u ho]c sinh Haiti nhưng co\caY
lơ\p chuyên va[lơ\p tuyêYn cho]n ho]c sinh gioYi.

* Nhân viên nha[trươ[ng không đa\p la]i khi ca\c ho]c
sinh ngươ[i MyZgô\c A\khiê\u na]i vê[nhưZng quâ\y rô\i
bă[ng lơ[i va[thêYchâ\t thươ[ng xuyên cuYa ca\c ba]n ho]c.

NhưZng trươ[ng hơ]p na[y co\thêYvi pha]m luâ]t liên
bang câ\m phân biê]t nguô[n gô\c dân tô]c trong ca\c
trươ[ng tiêYu ho]c, trung ho]c (trung ho]c cơ sơYva[trung
ho]c phôYthông), cao đăYng va[đa]i ho]c công. Vu]Cơ
hô]i Gia\o du]c thư]c thi theo Luâ]t Cơ hô]i Gia\o du]c
Bi[nh đăYng năm 1974, trong đo\ca\c yêu câ[u cuYa cơ
quan gia\o du]c tiểu bang va[khu vư]c trươ[ng ho]c
thư]c hiê]n ca\c ha[nh đô]ng thi\ch hơ]p đêYvươ]t qua
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nhưZng ra[o caYn vê[ngôn ngưZcaYn trơYNgươ[i ho]c
Tiê\ng Anh (ELL) vơ\i ca\c ho]c sinh tham gia như
nhau va[o ca\c chương tri[nh gia\o du]c. Vu]na[y cuZng
thư]c thi luâ]t liên bang nhă[m baYo vê]ca\c ho]c sinh bi]
quâ\y rô\i hoă]c bi]đô\i xưYphân biê]t va[bâ\t công dư]a
trên nguô[n gô\c dân tô]c cuYa ho].

ĐêYbiê\t thêm thông tin, kêYcaYhươ\ng dâZn vê[ca\ch
nô]p đơn khiê\u na]i, vui lo[ng va[o trang web cuYa Vu]
ta]i www.justice.gov/crt/edo/. Ngoa[i ra, quy\vi]co\
thêYliên hê]trư]c tiê\p vơ\i Vu]bă[ng ca\ch go]i điê]n thoa]i
theo sô\(202) 514-4092 hoă]c (877) 292-3804, hay
gưYi email qua education@usdoj.gov. Quy\vi]cuZng
co\thêYviê\t thư vê[:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Educational Opportunities Section, PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

VIÊAC LA?M

* Đô\c công cuYa mô]t công nhân thươ[ng du[ng lơ[i
thô lôZmang ti\nh chuYng tô]c vơ\i anh vi[gia đi[nh anh
gô\c Iran. Tuâ[n trươ\c, đô\c công treo mô]t thông ba\o
giaYma]o kêu go]i mo]i ngươ[i đư[ng tin anh vi[anh la[
keYkhuYng bô\.

* Mô]t phu]nưZdi cư tư[Nga nô]p đơn xin la[m kê\
toa\n. Ngươ[i chuYtư[chô\i vi[cô no\i pha gio]ng nươ\c
ngoa[i mă]c du[cô đuYkhaYnăng thư]c hiê]n nhưZng yêu
câ[u cuYa công viê]c.

* Mô]t công ty chê\biê\n thư]c phâYm đo[i ngươ[i xin
viê]c co\da\ng hay gio]ng no\i nươ\c ngoa[i phaYi xuâ\t
tri[nh giâ\y phe\p lao đô]ng trươ\c khi đêYho]điê[n đơn
xin viê]c, trong khi nhưZng ngươ[i xin viê]c gô\c Da
trắng không câ[n phaYi xuâ\t tri[nh bâ\t ky[giâ\y tơ[gi[
trươ\c khi điê[n đơn xin viê]c. Hơn thê\nưZa, hô[sơ cuYa
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nhưZng nhân viên gô\c thiêYu sô\bi]xem xe\t kyZlươZng
hơn va[bi]ga]t boYnhiê[u hơn, so vơ\i cu[ng loa]i hô[sơ
do nhân viên gô\c Da trắng nô]p.
NhưZng trươ[ng hơ]p na[y co\thêYvi pha]m luâ]t câ\m
phân biê]t nhân viên hay ngươ[i xin viê]c vi[nguô[n
gô\c dân tô]c cuYa ho]. Điê[u na[y co\nghiZa nha[tuyêYn
du]ng không đươ]c a\p du]ng biê]n pha\p kyYluâ]t, quâ\y
nhiêZu, sa thaYi, tư[chô\i tuyêYn du]ng hay thăng chư\c
mô]t ngươ[i vi[nguô[n gô\c dân tô]c cuYa ho].

Nê\u quy\vi]tin ră[ng nha[tuyêYn du]ng, tôYchư\c lao
đô]ng hay cơ quan tuyêYn du]ng đô\i xưYphân biê]t vơ\i
mi[nh vi[nguô[n gô\c dân tô]c cuYa quy\vi], haZy liên hê]
vơ\i:
Equal Employment Opportunity Commission
(800) 669-4000
(Nê"u nha!tuyên du#ng co"trên 15 nhân viên)
Office of Special Counsel
(800) 255-7688

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Office of Special Counsel for Immigration-Related
Unfair Employment Practices, NYA
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530
osccrt@usdoj.gov
(Nê"u nha!tuyên du#ng co"tư!4 đê"n 14 nhân viên)
Employment Litigation Section
(202) 514-3831

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Employment Litigation Section, PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530
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(Nê"u nha!tuyên du#ng la!chi"nh quyê!n tiêu bang hay
đi#a phương co"biêu hiê#n phân biê#t thươ!ng xuyên
tra"i phe"p)

Ngoa[i ra, nha[tuyêYn du]ng co\thêYvi pha]m luâ]t liên
bang khi đo[i xuâ\t tri[nh giâ\y phe\p lao đô]ng cu]thêY,
như theYxanh, hay chiYtư[chô\i ca\c hô[sơ loa]i na[y đô\i
vơ\i nhưZng ngươ[i xin viê]c co\nguô[n gô\c dân tô]c na[o
đo\. ĐêYbiê\t thêm thông tin hay nô]p khiê\u na]i, haZy
liên hê]vơ\i Văn pho[ng Tư vâ\n Đă]c biê]t cuYa Cu]c ta]i
đi]a chiYtrên hay sô\điê]n thoa]i miêZn phi\hoă]c đi]a chiY
e-mail.

NHA?Ơ=

* Mô]t gia đi[nh gô\c Hawaii đang ti[m mô]t căn hô].
Ho]đươ]c nhân viên cho thuê nha[thông ba\o không
co[n căn hô]na[o trô\ng, mă]c du[vâZn dâZn đi xem căn
hô]trô\ng nê\u ngươ[i thuê la[ngươ[i da tră\ng.

* Mô]t ngươ[i môi giơ\i đi]a ô\c chiYđưa gia đi[nh
ngươ[i MyZgô\c Latinh đi xem nha[ở trong khu dành
cho MyZLatinh va[tư[chô\i không cho gia đi[nh na[y
đi xem nha[trong khu dành cho ngươ[i da tră\ng.

NhưZng trươ[ng hơ]p na[y co\thêYvi pha]m Luâ]t Nha[ơY
Bi[nh đăYng cuYa liên bang. Luâ]t na[y câ\m phân biê]t vi[
nguô[n gô\c dân tô]c, chuYng tô]c, ma[u da, giơ\i ti\nh,
tôn gia\o, khuyết tật hay ti[nh tra]ng gia đi[nh (co\treY
dươ\i 18 tuôYi) trong nha[ơY. Khiê\u na]i ca\nhân vê[na]n
phân biê]t co\thêYba\o cho Bô]Nha[đâ\t va[Pha\t triêYn
Đô thi](HUD) theo sô\(800) 669-9777. Nê\u quy\vi]
tin ră[ng co\biêYu hiê]n phân biê]t thươ[ng xuyên, xin
liên hê]Vu]Nha[ơYva[Thư]c thi Dân sư]cuYa Cu]c theo
sô\(202) 514-4713 hoă]c (800) 896-7743, hay gưYi email qua fairhousing@usdoj.gov. Quy\vi]cuZng co\
thêYviê\t thư vê[:
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U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Housing and Civil Enforcement Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

CHO VAY

* Mô]t phu]nưZMyZgô\c Latinh chi]u laZi suâ\t va[phi\
cao hơn mô]t kha\ch ha[ng nam giơ\i da tră\ng co\ly\
li]ch ta[i chi\nh tương tư]va[nô]p đơn xin vay cu[ng
loa]i.

Trươ[ng hơ]p na[y co\thêYvi pha]m luâ]t liên bang câ\m
phân biê]t trong cho vay vi[nguô[n gô\c dân tô]c,
chuYng tô]c, ma[u da, giơ\i ti\nh, tôn gia\o, khuyết tật,
ti[nh tra]ng hôn nhân, vi[ngươ[i vay nhâ]n trơ]câ\p xaZ
hô]i, hoă]c vi[ngươ[i vay đaZthư]c hiê]n ca\c quyê[n đươ]c
baYo vê]theo Luâ]t BaYo vê]Ti\n du]ng cho Ngươ[i tiêu
du[ng. Nê\u khoaYn vay la[đêYthê\châ\p mua nha[, sưYa
sang nha[cưYa, hay vi[ly\do na[o kha\c liên quan đê\n
nha[ơY, quy\vi]co\thêYnô]p đơn khiê\u na]i cho Bô]Nha[
đâ\t va[Pha\t triêYn Đô thi]theo sô\(800) 669-9777.
Nê\u khoaYn vay không nhă[m mu]c đi\ch nha[ơY(như
vay tiê[n mua xe), quy\vi]co\thêYnô]p đơn khiê\u na]i
cho cơ quan kiêYm soa\t cuYa bên cho vay hay UYy ban
Thương ma]i Liên bang hoă]c văn pho[ng Tổng
ChươYng ly\của tiểu bang. Quy\vi]cuZng co\thêYliên
hê]vơ\i Vu]Nha[ơYva[Thư]c thi Dân sư]theo sô\
(202) 514-4713 hoă]c (800) 896-7743 hay gưYi email
qua fairhousing@usdoj.gov, đêYbiết thêm thông tin
vê[quyê[n cuYa quy\vi]hay nô]p đơn khiê\u na]i. Quy\vi]
cuZng co\thêYviê\t thư vê[:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Housing and Civil Enforcement Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530
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TIÊAN NGHI CÔNG CÔANG

* Trong mô]t tiê]m ăn, mô]t nho\m ngươ[i MyZgô\c A\
đơ]i hơn mô]t giơ[mơ\i đươ]c phu]c vu]trong khi kha\ch
ha[ng da tră\ng va[gô\c MyZLatinh đươ]c phu]c vu]
nhanh cho\ng.

* Khách Mỹ gốc Haiti thuê khách sạn được yêu
cầu trả bằng tiền mặt thay vì thẻ tín dụng và bị tính
phi\cao hơn khách khác, mà cũng không được cung
ứng những tiện nghi tương đương như khăn và xà
phòng.

NhưZng trươ[ng hơ]p na[y co\thêYvi pha]m luâ]t liên
bang câ\m phân biê]t vi[nguô[n gô\c dân tô]c, chuYng
tô]c, ma[u da hay tôn gia\o tại những nơi co\tiê]n nghi
công cộng. Tiện nghi công cộng bao gồm khách
sạn, nha[ha[ng và các địa điểm giải trí. Nếu quý vị
tin ră[ng mi[nh bị từ chối không được vào hay thụ
hưởng một cách bình đẳng ca\c tiê]n nghi công cộng,
nơi diễn ra biểu hiện phân biệt thường xuyên, haZy
liên hệ vơ\i Vụ Nhà ở và Thực thi Dân sự theo số
(202) 514-4713 hoă]c (800) 896-7743 hay gưYi email
qua fairhousing@usdoj.gov. Quý vị cũng có thể viết
thư về:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Housing and Civil Enforcement Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

SAI PHAAM CU=A CA=NH SA@T

* CaYnh sa\t liên tu]c châ]n xe do ngươ[i MyZgô\c
Latinh la\i xe vi pha]m mô]t sô\luâ]t giao thông nhưng
hiê\m khi châ]n ngươ[i la\i xe da tră\ng vi[nhưZng vi
pha]m tương tư].
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* CaYnh sa\t đang tra vâ\n mô]t ngươ[i gô\c Viê]t trên
đươ[ng phô\bôZng nôYi giâ]n khi anh ta không thêYtraY
lơ[i ca\c câu hoYi vi[anh ta không no\i đươ]c tiê\ng Anh.
Viên caYnh sa\t bă\t giưZngươ[i na[y vê[tô]i gây rô\i trâ]t
tư].

NhưZng trươ[ng hơ]p na[y co\thêYvi pha]m Điê[u khoaYn
BaYo vê]Bi[nh đăYng trong Hiê\n pha\p Hoa Ky[.Ho]
cuZng co\thêYvi pha]m Đa]o luâ]t KiêYm soa\t Tô]i pha]m
Trên xe va[Đươ[ng phô\An toa[n năm 1968. Luâ]t na[y
câ\m sơYcaYnh sa\t nhâ]n ngân sa\ch liên bang thông
qua Bô]Tư pha\p Hoa Ky[đô\i xưYphân biê]t vi[nguô[n
gô\c dân tô]c, chuYng tô]c, ma[u da, tôn gia\o hay giơ\i
ti\nh. Ho]cuZng co\thêYvi pha]m Điê[u VI cuYa Să\c luâ]t
Dân Quyê[n năm 1964 - să\c luâ]t na[y câ\m phân biê]t
đô\i xưYbơYi nhưZng cơ quan thư]c thi luâ]t pha\p nhâ]n
bâ\t ky[sư]hôZtrơ]ta[i chi\nh na[o cuYa liên bang, kêYcaY
ta[i saYn bi]ti]ch biên. Điê[u na[y bao gô[m hâ[u hê\t ca\c
cơ quan thư]c thi luâ]t pha\p đi]a phương va[tiêYu bang.
Khiê\u na]i vê[phân biê]t cuYa ca\nhân co\thêYnô]p cho
Vu]Phô\i hơ]p va[Tuân thủ ta]i:

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Federal Coordination and Compliance Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

hoă]c co\thêYliên hê]vơ\i Vu]Phô\i hơ]p va[Tuân thủ
Liên bang theo sô\(888) 848-5306 hoă]c (202) 3072678 (da[nh cho ngươ[i điê\c).

Khiê\u na]i vê[phân biê]t cuYa ca\nhân cuZng co\thêYnô]p
cho Văn pho[ng Chương tri[nh Tư pha\p ta]i Office of
Civil Rights, Office of Justice Programs, U.S.
Department of Justice, Washington, D.C. 20531,
hay liên hê]vơ\i Văn pho[ng Chương tri[nh Tư pha\p
theo sô\(202) 307-0690.
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Vu]Tô\tu]ng Đă]c biê]t co\nhiê]m vu]điê[u tra va[giaYi
quyê\t nhưZng khiê\u na]i liên quan đê\n mô]t sơYcaYnh
sa\t co\biêYu hiê]n phân biê]t thươ[ng xuyên dư]a trên
nguô[n gô\c dân tô]c. ĐêYnô]p đơn khiê\u na]i, haZy liên
hê]vơ\i Vu]Tô\tu]ng Đă]c biê]t theo sô\(202) 514-6255
hoă]c (877) 218-5228. Quy\vi]cuZng co\thêYviê\t thư
vê[:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Special Litigation Section, PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

DÂN QUYÊ?N CU=A NGƯƠ?I BIAGIƯ>VA?ĐIÊ?U
TRIATRONG CA@C CƠ QUAN PHUAC HÔ?I
CHƯ@C NĂNG

* Mô]t nha[tu[không chi]u di]ch ca\c buôYi phân trâ[n
vê[kyYluâ]t cho nhưZng ngươ[i bi]giam không biê\t
tiê\ng Anh

* Mô]t bê]nh viê]n tâm thâ[n cuYa tiêYu bang không
cung câ\p biê]n pha\p điê[u tri]cho nhưZng ngươ[i không
biê\t tiê\ng Anh.

NhưZng trươ[ng hơ]p na[y co\thêYvi pha]m Điê[u khoaYn
BaYo vê]Bi[nh đăYng trong Hiê\n pha\p Hoa Ky[.Vu]Tô\
tu]ng Đă]c biê]t thư]c thi quyê[n hiê\n đi]nh cuYa nhưZng
ngươ[i bi]giưZtrong cơ sơYcuYa chi\nh quyê[n tiêYu bang
hay đi]a phương như nha[tu[, nha[giam, trung tâm
giam giữ trước khi xử án, tra]i caYi huâ\n thiê\u niên,
nhà điều dưỡng công cộng, cơ sơYđiê[u tri]ngươ[i
châ]m pha\t triêYn thêYxa\c hay tri\tuê].

Nê\u quy\vi]la[ngươ[i ơYtrong mô]t cơ sơYnhư vâ]y va[
tin ră[ng co\biêYu hiê]n phân biê]t thươ[ng xuyên dư]a
trên nguô[n gô\c dân tô]c cuYa quy\vi], haZy liên hê]vơ\i
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Vu]Tô\tu]ng Đă]c biê]t theo sô\(202) 514-6255 hoă]c
(877) 218-5228. Quy\vi]cuZng co\thêYviê\t thư vê[:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Special Litigation Section, PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

CHƯƠNG TRI?NH ĐƯƠAC TÀI TRỢ
CỦA LIÊN BANG

* Mô]t cơ sơYdi]ch vu]xaZhô]i đi]a phương không chi]u
cung câ\p thông tin hay huâ\n luyê]n nghê[nghiê]p
bă[ng tiê\ng Ha[n mă]c du[mô]t phâ[n tư ngươ[i dân đi]a
phương chiYbiê\t no\i tiê\ng Ha[n.

* Mô]t bê]nh viê]n ở khu vực có nhiều dân cư gốc
MyZLatinh, nhân viên trong y viện ngoại trú thường
trêu chọc, nhại giọng nói, và đôi khi chậm trễ phục
vụ bệnh nhân gốc MyZLatinh. Bê]nh nhân gô\c MyZ
Latinh đươ]c baYo phaYi dâZn theo ngươ[i phiên di]ch
mơ\i đươ]c ba\c siZkha\m.

NhưZng trươ[ng hơ]p na[y ca\c chương trình co\nhâ]n
ngân sa\ch ta[i trơ]của liên bang co\thêYvi pha]m luâ]t
liên bang câ\m phân biê]t vi[nguô[n gô\c dân tô]c,
chuYng tô]c hay ma[u da. Nê\u quy\vi]tin ră[ng mi[nh đaZ
bi]phân biê]t đô\i xưYdo mô]t cơ quan chi\nh quyê[n đi]a
phương hoă]c tiêYu bang hay mô]t tôYchư\c nhâ]n ngân
sa\ch cuYa liên bang, quy\vi]co\thêYnô]p đơn khiê\u na]i
cho Vu]Phô\i hơ]p va[Tuân thủ Liên bang cuYa Cu]c
theo sô\(888) 848-5306 hoă]c (202) 307-2678 (da[nh
cho ngươ[i điê\c). Quy\vi]cuZng co\thêYviê\t thư vê[:
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U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Federal Coordination and Compliance Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

Vu]Phô\i hơ]p va[Tuân thủ Liên bang seZchuyêYn đơn
khiê\u na]i lên cơ quan cung câ\p ngân sa\ch liên bang,
chuyên theo doZi ca\c nơi nhâ]n ngân sa\ch co\thi ha[nh
đúng luâ]t câ\m phân biê]t đô\i xưYhay không.

BÂ?U CƯ=

* Mô]t nhân viên pho[ng phiê\u yêu câ[u mô]t cưYtri da
ma[u sâ]m no\i pha gio]ng nươ\c ngoa[i va[co\ho]tên la]
xuâ\t tri[nh giâ\y chư\ng nhâ]n la[công dân Hoa Ky[,
nhưng la]i không yêu câ[u cưYtri kha\c xuâ\t tri[nh giâ\y
chư\ng nhâ]n công dân.

* Mă]c cho nhưZng yêu câ[u cuYa cưYtri ta]i mô]t cô]ng
đô[ng co\nhiê[u ngươ[i no\i tiê\ng Tây Ban Nha, nhân
viên bâ[u cưYkhông chi]u cung câ\p ta[i liê]u bâ[u cưY, kêY
caYphiê\u đăng ky\va[mâZu phiê\u bâ[u bă[ng tiê\ng Tây
Ban Nha, hay cho phe\p ngươ[i no\i tiê\ng Tây Ban
Nha dâZn theo ngươ[i phiên di]ch va[o pho[ng boYphiê\u.

Vụ Bầu cử có thể có biện pháp xử lý những vấn đề
xaYy ra trong những trường hợp này. Luật liên bang
nghiêm cấm các hình thức phân biệt trong bầu cử,
kể cả tách riêng, đe dọa và gây phiền nhiễu cho cử
tri dựa trên chủng tộc, màu da hoặc vì họ nói ngôn
ngữ của nhóm dân tộc thiểu số. Ngoài ra, luật liên
bang cũng yêu cầu một số khu vực pháp lý phải
cung cấp tài liệu bầu cử bằng ngôn ngữ của nhóm
dân tộc thiểu số và hỗ trợ ngôn ngữ để cử tri bị hạn
chế về tiếng Anh có thể hiểu thông tin và bỏ phiếu
hiệu quả. Theo các luật này thì những cử tri cần hỗ
trợ đọc tài liệu bầu cử hoặc bỏ phiếu có quyền chọn
người khác trợ giúp (không phải là đại diện từ nha[
tuyển dụng hoặc nghiệp đoàn của mình). Hơn nữa,
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quan sát viên liên bang hoặc nhân viên Vụ Bầu cử
còn có thể giám sát hoạt động trong ngày bầu cử về
vâ\n đề phân biệt đối xử trong quá trình bỏ phiếu và
đảm bảo hỗ trợ ngôn ngữ cho nhóm dân tộc thiểu
số. Vụ còn có quyền trong việc xử lý phương thức
bầu cử, như kế hoạch bầu cử trên diê]n rộng hoặc
trong phạm vi quận, có ảnh hưởng lớn đến quyền
lợi bầu cử của nhóm dân tộc thiều số.

Nê\u quy\vi]tin ră[ng mi[nh bi]phân biê]t trong bâ[u cưY
hay bi]tư[chô\i không đươ]c giu\p đơZboYphiê\u, quy\vi]
co\thêYliên hê]vơ\i Vu]Bâ[u cưYcuYa Cu]c theo sô\
(800) 253-3931 hoă]c gưYi email qua
voting.section@usdoj.gov. Quy\vi]cuZng co\thêYviê\t
thư vê[:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Voting Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

Khi go]i cho bâ\t ky[văn pho[ng na[o đươ]c liê]t kê
trong tâ]p ta[i liê]u na[y quy\vi]seZnhâ]n đươ]c tôYng đa[i
traYlơ[i bă[ng tiê\ng Anh. Nê\u câ[n thông di]ch viên, xin
cho tôYng đa[i viên biê\t quy\vi]đang no\i ngôn ngưZ
na[o. TôYng đa[i viên seZti[m thông di]ch viên. Xin
đư[ng ga\c ma\y. Thông qua di]ch vu]thông di]ch ngôn
ngưZ, chu\ng tôi đươ]c trang bi]hôZtrơ]cho ngươ[i go]i
bă[ng tâ\t caYca\c ngôn ngưZ.

Lưu y\: Đô\i vơ\i ngươ[i khuyết tật, ta[i liê]u na[y seZsăZn
co\bă[ng chưZin cơZlơ\n, băng âm thanh, điZa vi ti\nh
va[chưZnôYi Braille.

Xin tư]nhiên sao che\p ta[i liê]u na[y.

Pha\t ha[nh Tha\ng 8, 2010
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