
THE DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT AND HOUSING

THE MISSION OF THE DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT 
AND HOUSING IS TO PROTECT THE PEOPLE OF CALIFORNIA 
FROM UNLAWFUL DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT, 
HOUSING AND PUBLIC ACCOMMODATIONS, AND FROM 
THE PERPETRATION OF ACTS OF HATE VIOLENCE AND 
HUMAN TRAFFICKING.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP về NGUỒN THU NHẬP 

Hỏi
Đáp California ban hành luật Đạo luật việc làm và nhà ở công bằng (FEHA) bảo vệ người dân khỏi sự phân biệt 

đối xử về nhà ở dựa trên các phạm trù bao gồm chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tình trạng 
khuyết tật, giới tính, bản dạng giới, tình trạng gia đình và khuynh hướng tình dục và một số nguồn thu nhập. 
Luật sửa đổi mới nhất này về các biện pháp bảo vệ liên quan đến nguồn thu nhập bổ sung những người được 
hưởng trợ cấp nhà ở của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương vào danh sách các nhóm được bảo vệ này. 
Điều này có nghĩa là, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, những người cung cấp dịch vụ nhà ở như chủ nhà, 
không được từ chối cho người khác thuê nhà hoặc có hành vi phân biệt đối xử với họ, do họ được hưởng trợ 
cấp thuê nhà như Phiếu lựa chọn nhà ở theo Mục 8 để giúp họ có đủ khả năng thanh toán tiền thuê nhà.

Luật mới về các biện pháp bảo vệ liên quan đến nguồn thu nhập là gì? 

Hỏi Luật bảo vệ liên quan đến nguồn thu nhập bao gồm những loại chương trình trợ cấp nhà ở nào?

Đáp Luật mới nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử với người nộp đơn vì họ sử dụng khoản trợ cấp nhà ở của 
liên bang, tiểu bang hoặc địa phương để hỗ trợ thanh toán tiền thuê nhà. Phiếu lựa chọn nhà ở theo Mục 8, 
chương trình HUD-VASH, Chương trình phòng chống vô gia cư và tái định cư nhanh, Cơ hội nhà ở cho người 
bị AIDS và các chương trình hỗ trợ đặt cọc an toàn, cùng với những chương trình khác, đều thuộc phạm vi 
bảo vệ của luật mới này. Danh sách các khoản trợ cấp được bảo vệ này cũng bao gồm các chương trình trợ 
cấp do địa phương tài trợ được các thành phố, quận và các cơ quan công đưa ra để giải quyết tình trạng vô 
gia cư ngày càng tăng. 

Hỏi “Hỗ trợ tiền thuê nhà theo Phiếu lựa chọn nhà ở tuân theo Mục 8” là gì? “Phiếu VASH” là gì?

DFEH-H07P-VT / Tháng 5 năm 2020TRANG 1 / 3

Đáp Chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà theo Phiếu lựa chọn nhà ở tuân theo Mục 8 do Bộ Nhà ở và Phát triển Đô 
thị Hoa Kỳ (HUD) tài trợ và do cơ quan quản lý nhà ở công của địa phương quản lý nhằm giúp các gia đình có 
thu nhập thấp thanh toán tiền thuê nhà của họ. Người thuê nhà có phiếu này sẽ thanh toán một phần tiền 
thuê nhà được xác định trước và chương trình theo Mục 8 sẽ thanh toán phần tiền thuê nhà còn lại trực tiếp 
cho người cung cấp dịch vụ nhà ở. 

Chương trình HUD-VASH là chương trình Phiếu lựa chọn nhà ở tuân theo Mục 8 cung cấp trợ cấp cho những 
cựu chiến binh đang rơi vào tình trạng vô gia cư và gia đình họ. Chương trình cũng bao gồm các dịch vụ quản 
lý bệnh án và lâm sàng do Bộ Cựu chiến binh cung cấp.

Hỏi Những ai phải tuân thủ luật mới này?

Đáp Tất cả những người cung cấp dịch vụ nhà ở đều phải tuân thủ luật mới về bảo vệ liên quan đến nguồn thu 
nhập của FEHA. Trong đó bao gồm các chủ nhà tư nhân, các công ty quản lý nhà ở, hiệp hội chủ nhà, doanh 
nghiệp và các cá nhân cho thuê nhà ở khác tại California. Tuy nhiên, các chủ nhà sống trong cùng nhà, chung 
cư hoặc hộ gia đình khác và chỉ cho thuê một phòng trong nhà đó, được miễn áp dụng luật này. 



Hỏi
Đáp Người cung cấp dịch vụ nhà ở không được thực hiện các hành động sau chỉ dựa trên nguồn thu nhập của một 

người hoặc khoản trợ cấp nhà ở mà người đó nhận được (liệt kê một phần):

1. Quảng cáo hoặc tuyên bố ưu tiên cho những người thuê nhà có một số nguồn thu nhập nhất định. 
2. Từ chối đơn đăng ký của người nộp đơn xin thuê nhà, tính phí đặt cọc hoặc tiền thuê nhà cao hơn hoặc 

phân biệt đối xử với người nộp đơn xin thuê nhà hoặc người thuê nhà theo bất kỳ cách nào vì họ sử dụng 
phiếu lựa chọn nhà ở theo Mục 8 hoặc được hưởng khoản trợ cấp nhà ở khác. 

3. Từ chối ký kết hoặc gia hạn hợp đồng thuê nhà vì người thuê nhà sẽ sử dụng phiếu lựa chọn nhà ở theo 
Mục 8 hoặc được hưởng khoản trợ cấp nhà ở khác. 

4. Ngừng hoặc chấm dứt hợp đồng thuê nhà do người thuê nhà sẽ sử dụng hoặc có ý định sử dụng phiếu lựa 
chọn nhà ở theo Mục 8 hoặc được hưởng khoản trợ cấp nhà ở khác. 

5. Nói dối về việc không có nhà cho thuê vì người nộp đơn xin thuê nhà sẽ sử dụng phiếu lựa chọn nhà ở 
theo Mục 8 hoặc được hưởng khoản trợ cấp nhà ở khác. 

6. Yêu cầu bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc hạn chế nào trong các điều khoản của hợp đồng chỉ vì người 
thuê nhà sẽ sử dụng phiếu lựa chọn nhà ở theo Mục 8 (trừ khi được yêu cầu theo chương trình trợ cấp cụ 
thể). 

7. Hạn chế người thuê nhà tiếp cận các tiện ích hoặc dịch vụ tại nhà thuê (như bể bơi hoặc trung tập thể dục) 
hoặc từ chối sửa chữa hoặc cải tạo nhà thuê theo hợp đồng thuê nhà, vì người thuê sử dụng phiếu lựa 
chọn nhà ở theo Mục 8 hoặc được hưởng trợ cấp khác. 

Một số ví dụ về các hành vi bị nghiêm cấm là gì?

Hỏi Người cung cấp dịch vụ nhà ở có thể cho biết trong thông báo hoặc quảng cáo: “Tôi không chấp nhận 
Hỗ trợ tiền thuê nhà theo phiếu lựa chọn nhà ở tuân theo Mục 8” không?

Đáp Không. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, việc lập, in, công bố, quảng cáo hoặc phổ biến một thông báo, 
tuyên bố hoặc quảng cáo theo bất kỳ cách nào cho biết người thuê nhà sẽ bị từ chối cho thuê nhà do nguồn 
thu nhập của họ từ khoản trợ cấp theo phiếu lựa chọn nhà ở tuân theo Mục 8 sẽ là hành vi bất hợp pháp.

Đáp
Hỏi Người cung cấp dịch vụ nhà ở có bị nghiêm cấm sàng lọc người nộp đơn nhận trợ cấp nhà ở dựa trên 

các yếu tố khác không?

TRANG 2 / 3 DFEH-H07P-VT / Tháng 5 năm 2020

Không. Mặc dù người cung cấp dịch vụ nhà ở không được từ chối cho thuê nhà hoặc phân biệt đối xử giữa 
những người nộp đơn xin thuê nhà dựa vào việc nhận khoản trợ nhà ở của người nộp đơn, những người 
cung cấp dịch vụ nhà ở có quyền sàng lọc toàn bộ người nộp đơn theo tiêu chuẩn sàng lọc người thuê nhà 
hợp pháp. Vẫn áp dụng tất cả các luật nhà ở công bằng, đảm bảo rằng việc lựa chọn người thuê nhà tuyệt 
đối không được dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, tình trạng gia đình, 
tình trạng khuyết tật, độ tuổi, nguồn gốc xuất thân, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, thể hiện giới 
tính, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, tình trạng quân ngũ hoặc cựu chiến binh, tình trạng quốc 
tịch,* ngôn ngữ chính,* hoặc tình trạng nhập cư.*
*Được quy định theo Đạo Luật Dân Quyền Unruh, áp dụng cho hầu hết các điều chỉnh về nhà ở tại California. 

Hỏi Người cung cấp dịch vụ nhà ở vẫn có thể sàng lọc tính đủ điều kiện về thu nhập để đảm bảo người nộp 
đơn sẽ có thể thanh toán tiền thuê nhà của họ không?

Đáp Có. Tuy nhiên, người cung cấp dịch vụ nhà ở phải xem xét tất cả các nguồn thu nhập có thể xác minh hợp 
pháp của người nộp đơn hoặc cư dân. Mọi khoản tiền mà hộ gia đình sẽ được chi trả đều phải được tính 
vào phần thu nhập hàng năm của người nộp đơn hoặc cư dân khi xác định xem thu nhập của họ có đáp ứng 
các yêu cầu về khoản tiền thuê nhà hay tiêu chuẩn tài chính khác không. Điều này có nghĩa là người cung 
cấp dịch vụ nhà ở phải xem xét tổng thu nhập của những người sống cùng nhau hoặc có ý định sống cùng 
nhau như tổng thu nhập của những người đã đính hôn sống cùng nhau hoặc có ý định sống cùng nhau.



Hỏi

Đáp Nếu người thuê nhà hoặc người nộp đơn được hưởng khoản trợ cấp nhà ở như phiếu lựa chọn nhà ở theo 
Mục 8, người cung cấp dịch vụ nhà ở chỉ được phép xem xét phần tiền thuê nhà của người thuê nhà. Nếu 
người cung cấp dịch vụ nhà ở áp dụng tiêu chuẩn về tài chính hoặc thu nhập không chỉ dựa trên phần tiền 
thuê nhà mà người thuê nhà phải trả, khi đó người cung cấp dịch vụ nhà ở đã có hành vi phân biệt đối xử về 
nhà ở trái pháp luật. Ví dụ:

Một căn hộ hai phòng ngủ được quảng cáo có mức giá thuê là $2.500 mỗi tháng.  Tòa nhà có chính sách 
về việc tất cả các hộ gia đình phải có mức thu nhập ít nhất là gấp ba lần tiền thuê nhà để đủ điều kiện 
thuê. Một hộ gia đình được hưởng phiếu lựa chọn nhà ở theo Mục 8 nộp đơn xin thuê căn hộ. Phần tiền 
thuê của người thuê là $500 và cơ quan nhà ở sẽ thanh toán thêm $2.000. Người cung cấp dịch vụ nhà 
ở được phép yêu cầu người thuê nhà phải có thu nhập ít nhất là $1.500 mỗi tháng (phần tiền thuê của 
người thuê nhà X 3). Người cung cấp dịch vụ nhà ở không được phép yêu cầu người thuê nhà phải có 
mức thu nhập gấp ba lần tổng số tiền thuê căn hộ ($7500) vì số tiền này bao gồm cả phần do cơ quan 
quản lý nhà ở chi trả. Hãy xem bảng trình bày nội dung này:

Nếu người cung cấp dịch vụ nhà ở áp dụng tiêu chuẩn đủ điều kiện về tài chính yêu cầu hộ gia đình phải có 
khoản thu nhập nhất định để đủ điều kiện được thuê nhà, người thuê nhà theo Mục 8 có thể đáp ứng tiêu 
chuẩn tài chính này theo cách nào? 

Tiền thuê nhà do người thuê nhà trả:
Thu nhập tối thiểu:

Tiêu chuẩn Mục 8
$2.500
$7.500

$500
$1.500

Hỏi Cơ quan quản lý nhà ở sàng lọc người thuê nhà được hưởng khoản hỗ trợ tiền thuê nhà theo Phiếu lựa 
chọn nhà ở tuân theo Mục 8 như thế nào? 

Đáp Các hộ gia đình nhận được khoản hỗ trợ tiền thuê nhà theo Phiếu lựa chọn nhà ở tuân theo Mục 8 sẽ trải qua
quy trình xác minh thu nhập và kiểm tra lý lịch về một số yếu tố có liên quan đến sự phù hợp của người thuê 
nhà như lý lịch tư pháp* và tiền sử trục xuất.  Những người được hưởng hỗ trợ nhà ở cũng thường phải tuân 
thủ các tiêu chuẩn về đạo đức tại các đơn vị được hỗ trợ, cấp thêm ưu đãi cho những người thuê nhà tuân 
thủ quy định của hợp đồng thuê nhà.  Người cung cấp dịch vụ nhà ở cũng được phép tự tiến hành kiểm tra lý 
lịch miễn là việc sàng lọc đó tuân thủ theo tất cả các luật của liên bang, tiểu bang và địa phương.
*FEHA cũng có các quy định cụ thể liên quan đến Thông tin lý lịch tư pháp.

Hỏi Biện pháp bảo vệ mới có nghĩa là người cung cấp dịch vụ nhà ở không thể đặt ra số tiền thuê nhà phải 
không?

Đáp Không. Cơ quan quản lý nhà ở công của địa phương xác định xem số tiền thuê nhà do người cung cấp dịch
vụ nhà ở yêu cầu đối với hộ gia đình được hưởng trợ cấp tiền thuê nhà theo Phiếu lựa chọn nhà ở tuân theo 
Mục 8 có hợp lý hay không. Các yếu tố thị trường quan trọng tác động đến tiền thuê nhà cũng được xem xét 
như vị trí, chất lượng, kích thước, loại nhà thuê và thời hạn hợp đồng thuê, cũng như bất kỳ tiện nghi nào. Để 
tăng tiền thuê nhà, trước tiên người cung cấp dịch vụ nhà ở phải tuân thủ theo tất cả các luật hạn chế việc 
tăng tiền thuê nhà đối với một số khu vực nhà ở nhất định và phải cung cấp cho người thuê nhà và cơ quan 
quản lý nhà ở công của địa phương văn bản thông báo về đề xuất tăng giá thuê và nộp Đơn xin tăng giá thuê 
nhà. Tiền thuê nhà của những người thuê nhà được hưởng trợ cấp tiền thuê nhà theo Phiếu lựa chọn nhà ở 
tuân theo Mục 8 không được vượt quá số tiền thuê của người thuê nhà không được hưởng trợ cấp.

Hỏi Nếu người cung cấp dịch vụ nhà ở không tuân thủ theo luật mới này thì sao?

Đáp Người thuê nhà và người nộp đơn có thể nộp đơn kiện riêng nếu người cung cấp dịch vụ nhà ở vi phạm luật
này hoặc có thể nộp đơn khiếu nại cho DFEH. DFEH sẽ điều tra và cố gắng giải quyết khiếu nại. Nếu không thể 
giải quyết khiếu nại và DFEH xác định đã có hành vi vi phạm pháp luật, DFEH có thể khởi kiện ra tòa để tìm 
biện pháp khắc phục, có thể bao gồm việc hoàn trả các tổn thất tự trả, lệnh cấm thực hiện hành vi trái pháp 
luật, quyền được thuê nhà ở mà chủ nhà đã từ chối, đền bù cho những nỗi đau tinh thần, hình phạt dân sự 
hoặc tiền bồi thường thiệt hại có tính trừng phạt và phí luật sư.

Hỏi Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?

Đáp Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.dfeh.ca.gov để biết thêm thông tin và các nguồn thông tin 
về phân biệt đối xử liên quan đến nguồn thu nhập. 
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http://www.dfeh.ca.gov
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