
Phân biệt đối xử về nhà
ở đối với những người
sống sót sau hành vi

quấy rối tình dục

PROJECT SENTINEL



Các biện pháp bảo vệ theo đạo luật bình đẳng trong nhà ở liên quan
đến phân biệt giới tính cũng bảo vệ người thuê nhà khỏi bị nhà cung
cấp nhà ở và nhân viên của họ quấy rối tình dục. Quấy rối tình dục về
nhà ở có thể dưới dạng quấy rối quid pro quo hoặc quấy rối bằng môi
trường thù địch. 

Quấy rối tình dục và nhà ở của bạn:

Nhìn chung có hai loại quấy rối tình dục: Quid Pro Quo và Môi trường
thù địch. Thường thì nạn nhân quấy rối tình dục phải gánh chịu cả hai.

(1) Quấy rối Quid Pro Quo, hay “cái này đổi lấy cái kia”, là khi nhà
cung cấp nhà ở đòi quan hệ tình dục hoặc trao đổi tình dục để tránh
bị đuổi ra khỏi nhà hoặc để đổi lấy miễn phí tiền thuê nhà, miễn phí
sửa chữa, miễn tiền phạt chậm thanh toán hoặc chậm đóng phí
thuê/mua nhà, v.v.

(2) Môi trường thù địch là khi nhà cung cấp nhà ở tạo môi trường đe
dọa hoặc không thoải mái vì hành vi tình dục không có sự đồng tình.
Ví dụ bao gồm: khi chủ nhà của bạn vào căn hộ của bạn mà không
được phép, đưa ra những lời bình luận khêu gợi hoặc tán tỉnh mà
không có sự đồng tình, đụng chạm vào bạn hoặc đe dọa đuổi bạn nếu
bạn từ chối những lời tán tỉnh của hắn ta.

Phân biệt đối xử Quấy rối Tình dục nào thuộc
các trường hợp được bảo vệ theo Đạo luật Bình
Đẳng trong Nhà Ở của Liên bang? 



Biết được quyền của bạn
Theo luật bình đẳng trong nhà ở của liên bang và tiểu bang,
bất kỳ ai liên quan đến việc bán hoặc cho thuê nhà ở bao
gồm chủ sở hữu, người quản lý bất động sản và nhân viên,
đại lý bất động sản, HOA (Hiệp Hội Chủ Nhà), nhà tạm trú,
ngân hàng và khu nhà di động mà:

 • từ chối cho thuê hoặc bán nhà 
• tính tiền thuê hoặc tiền ký quy ̃cao hơn 
• hướng mọi người đến hoặc đi khỏi nhà trong các khu phố hoặc tòa
nhà nhất định 
• đuổi người thuê nhà 
• áp dụng các quy tắc hoặc tiêu chí khác nhau hoặc đối xử với mọi
người khác nhau
• quấy rối hoặc đe dọa người tìm thuê/mua nhà, bạn bè và các
thành viên trong gia đình của họ

... VÌ MỘT trong những đặc điểm được bảo vệ sau đây

Tình trạng Cựu chiến binh
hoặc Quân nhân
 Tổ tiên
Bản dạng giới & Biểu hiện giới
 Nguồn thu nhập* 
Khuynh hướng tình dục 
Tình trạng hôn nhân
Tình trạng nhập cư 
Ngôn ngữ chính của Công dân 
Đặc tính đặc thù

California 

Chủng tộc 
Màu da 
Tôn giáo
Nguồn gốc quốc gia 
Giới tính
Tình trạng gia đình* 
Khuyết tật

 Liên bang

*Gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi 

*Mục 8/Trợ cấp Nhà ở & Viện trợ Nhà ở của Liên bang, Tiểu bang
hoặc Địa phương 

Việc nhà cung cấp nhà ở của bạn trả thù nếu bạn khiếu nại về sự
phân biệt đối xử hoặc nói chuyện với cơ quan về Bình Đẳng
Trong Nhà Ở như Project Sentinel cũng là bất hợp pháp



 

Dấu hiệu Quấy rối tình dục:

• Tán tỉnh không có sự đồng tình hoặc yêu cầu

quan hệ tình dục để có các quyền hoặc đặc

quyền về nhà ở

• Nhận xét khơi gợi về tình dục từ chủ sở hữu,

người quản lý, nhân viên hoặc hàng xóm

• Yêu cầu quan hệ tình dục

• Cung cấp các đặc quyền để đổi lấy quan hệ

tình dục

• Đe dọa (về thể chất hoặc tâm lý)

• Trả thù nếu bạn từ chối quan hệ tình dục

Việc quấy rối tình dục có thể xuất phát từ chủ
nhà, chủ sở hữu, người quản lý, nhân viên hoặc
hàng xóm. Cho dù kẻ quấy rối là nam hay nữ thì
điều đó cũng không quan trọng.

Nếu bạn lo lắng về việc bị trả thù, xin

hãy lưu ý:

·Việc chủ nhà cố gắng đuổi bạn hoặc

tăng tiền thuê nhà vì bạn đã báo cáo

hành vi quấy rối tình dục là bất hợp

pháp

·Việc ép buộc, đe dọa hoặc can thiệp

vào một người đang tìm cách thực hiện

các quyền theo Đạo luật Bình Đẳng

Trong Nhà Ở cũng là bất hợp pháp



 ·Liên hệ với Project Sentinel và báo cáo
hành vi phân biệt đối xử cho chúng tôi.·Liên hệ với cơ quan phòng chống tấn
công tình dục/bạo lực gia đình tại địa
phương của bạn.

·Ghi nhật ký về các vụ quấy rối tình
dục. Viết ra những gì bạn đã trải qua,
bao gồm tên, ngày tháng, địa chỉ, thời
hạn thuê và bất kỳ chi tiết nào khác về
tương tác của bạn.

·Giữ mọi tài liệu liên quan đến hành vi
quấy rối, bao gồm tất cả các email và
thông tin liên lạc bằng tin nhắn.·Sau vụ việc, bạn có một năm để nộp
đơn khiếu nại hành chính hoặc hai
năm để nộp đơn kiện ra tòa.·Đừng đợi cho đến khi bạn bị đuổi ra
khỏi nhà trước khi bạn báo cáo hành vi
quấy rối tình dục.

Tôi phải làm gì nếu tôi bị quấy
rối tình dục trong nhà mình?

Nếu bạn tin rằng bạn đã bị
phân biệt đối xử về nhà ở:

https://www.fairhousingnc.org/contact-us/


 
 

Quận Santa Clara 
Quận San Mateo và Stanislaus

 Quận Sacramento
Thành phố Tây Sacramento

Thành phố Fremont 
Thành phố Merced 

Thành phố Roseville 
 

LIÊN HỆ số điện thoại
 miễn phí: (888)-324-7468 

TTY (Máy điện báo đánh chữ): 7-1-1 
www.housing.org 
info@housing.org 

 
Tài liệu này dựa trên công tác được Bộ Gia cư và Phát triển Đô
thị Hoa Kỳ (HUD) hỗ trợ theo Tài trợ của FHIP FEOI120037

Khu vực phục vụ của
Project Sentinel

Project Sentinel có thể hỗ trợ qua điện thoại hoặc tại một
trong nhiều văn phòng khu vực của chúng tôi. Chúng tôi hỗ
trợ những cá nhân bị phân biệt đối xử về nhà ở tại các khu
vực địa lý sau: 

PSFairHousingCenter

projectsentinel

ProjSentinel

Project-Sentinel


