រេបៀបេដាះរសាយបញាហ េរីសេអើងចំេពាះការសាន ក់េនៅេលើមូលដាឋនពិការភាព
1.

េតើអវីេទៅជាបញាហ េរីសេអើងចំេពាះការសាន ក់េនៅេលើមូលដាឋនពិការភាព?

េបើអនកមានបញាហ សុខភាពខួរកបាលេនៅរដឋកាលីហវ័រញា៉ អនកមានសិទធិ ែដលសថិតេរកាមចបាប់រដឋ និង សហព័នធ េដើមបីរួចផុតពីបញាហ ការេរីសេអើងកនុងការលក់ ឬ ជួលផទះសាន ក់េនៅ។
បញាហ េរីសេអើងេលើការសាន ក់េនៅកនុងផទះ អាចបណាដលពីទរមង់នានាជាេរចើន ែដលមានជាអាទិ៍:
a. ការមិនជួល ឬ លក់េទៅឲយមនុសស ែដលមានពិការភាព
b. ការេធវើេសចកដីែថលងអះអាងរបកបេដាយការេរីសេអើងចំេពាះភតិកៈ (អនកជួល) ឬ មាចស់សំេណើមានក់ ែដលមានពិការភាព ឬ
c. ការមិនែកសរមួលឲយបានសមរសបេនៅកនុងបញាហ បញញតតិចបាប់ េគាលការណ៍ ឬ ការអនុវតតជាក់ែសដងនានា។

2.

េតើខញុំអាចេដាះរសាយបញាហ េរីសេអើងចំេពាះការសាន ក់េនៅេលើមូលដាឋនពិការភាពេនាះ បានយា៉ ងដូចេមដច?

សាថ នភាពនានា ែដលពាក់ព័នធកនុងបញាហ េរីសេអើងចំេពាះការសាន ក់េនៅធំៗ អាចមានលកខណៈពិបាកេដាះរសាយ។ អនកអាចចង់សុំឲយមិតត សមាជិករកុមរគួសារ អនករគប់រគងករណី
រគូេពទយ/អនករទរទង់ែផនកតំែហទាំងសុខភាព ជួយឲយអនកសាកលបងេដាះរសាយបញាហ េនះ ជាមួយនឹងភតិសនយា (អនកជួលផទះឲយេគ) ឬ ភាគីមាចស់ផទះ។
េបើអនកគិតេឃើញថា អនកបានកាលយេទៅជាជនរងេរគាះេដាយបញាហ េរីសេអើងចំេពាះការសាន ក់េនៅេលើមូលដាឋនពិការភាពេនាះ អនកអាច:

េធវកាើ រជាមួយនឹងមាចស់ផទះ (ភតិសនយា) អនកលក់ ឬ ភានក់ងារអចលនៈរទពយ
េបើអនកគិតេឃើញថា មាចស់ផទះ (ភតិសនយា) ឬ ភានក់ងារអចលនៈរទពយ បានេរីសេអើងរបឆាំងនឹងអនក អនករតូវរបាប់ពួកេគអំពីកងវល់នានារបស់អនក។ េបើអនកមិនចង់និយាយអំពីវាេទេនាះ
ចូរបញជូនបញាហ ទាំងេនះតាមសំបុរតមួយចបាប់េទៅឲយពួកេគ េដាយេរៀបរាប់របាប់អំពីកងវល់នានារបស់អនក េហើយបញាជ ក់របាប់ពួកេគនូវកាលបរិេចឆទ ែដលចង់ទទួលបានការេឆលើយតបមួយ។
ពយាយាមេធវើការេដាះរសាយវាជាមួយនឹងពួកេគសិន មុននឹងអនកដាក់ពាកយបណដ ឹងជាផលូវការមួយណាេនាះ។ អងគការទទួលបនទុកបញាហ ផទះសែមបងរតឹមរតូវេនៅតាមដាឋន

អាចនឹងផដល់េសវាកមមេដាយឥតគិតៃថល ឬ េដាយតៃមលទាប ែដលអាចជួយេជៀសវាងចំណាត់ការណ៍ផលូវចបាប់បាន។
អនកអាចរកេមើលបញជីេឈាម ះអងគការទទួលបនទុកបញាហ ផទះសែមបងរតឹមរតូវេនៅតាមដាឋនទាំងេនះបាន េនៅេលើវិបសាយ www.fairhousing.com។

ដាក់ពាកយបណដ ឹងមួយចបាប់េទៅ DFEH
រកសួងការងារ និង ទទួលបនទុកបញាហ ផទះសែមបងសាន ក់េនៅរតឹមរតូវ (DFEH) របស់ សអរ ពិនិតយេមើលេលើបណាដនានាអំពីបញាហ េរីសេអើងចំេពាះការសាន ក់េនៅ។
អនកអាចដាក់ពាកយបណដ ឹងជាមួយនឹង DFEH បាន តាមរយៈេលខទូរសពទ (800) 233-3212 (TTY (800) 700-2320), ឬ
តាមវិបសាយ www.dfeh.ca.gov។ បណដ ឹងេទៅ DFEH មួយចបាប់ រតូវែតមានការដាក់កនុងរយៈេពលមួយឆានំេរកាយេពលបញាហ េនះបានេកើតមានេឡើង។

ដាក់ពាកយបណដ ឹងមួយចបាប់េទៅ HUD
រកសួងទទួលបនទុកបញាហ ផទះសែមបង និង អភិវឌឍន៍តំបន់ជាយរកុង (HUD) របស់ សអរ េសុើបអេងកតេមើលេលើបញាហ េរីសេអើងចំេពាះការសាន ក់េនៅ
េដាយសថិតេរកាមចបាប់សហព័នធនានា។ ែផនកទី 504 ៃនចបាប់សដីពីការសាដ រនីតិសមបទារ អនុវតតេលើរបេភទជាក់លាក់នានាៃនបញាហ ផទះសែមបងនានា
ែដលមានការផដល់ហិរញញបបទានេដាយរដឋ។ ចបាប់សដីពីបញាហ ផទះសែមបងរតឹមរតូវ (FHA) អនុវតតេលើបញាហ ផទះសែមបងរបស់រដឋ និង ឯកជន។ អនកអាចដាក់ពាកយបណដ ឹងជាមួយនឹង
HUD បាន តាមរយៈេលខទូរសពទ (800) 669-9777 (TDD (800) 927-9275), ឬ តាមវិបសាយ
www.hud.gov។ បណដ ឹងេទៅ HUD មួយចបាប់ រតូវែតមានការដាក់កនុងរយៈេពលមួយឆានំេរកាយេពលបញាហ េនះបានេកើតមានេឡើង។ ែតបណដ ឹងមួយ
ែដលសថិតេរកាមែផនកទី 504 រតូវែតមានការដាក់កនុងរយៈេពល 180 ៃថងេរកាយេពលបញាហ េនះបានេកើតមានេឡើង។

ដាក់បណាដផលវូ ចបាប់មួយ
េបើេទាះជាកនុង ឬ មិនែមនកនុងករណី ែដលអនកដាក់ពាកយបណដ ឹងមួយជាមួយនឹង DFEH ឬ HUD ក៏េដាយ អនកអាចដាក់បណដ ឹងផលូវចបាប់មួយេនៅតុលាការរដឋ ឬ
សហព័នធបាន។ េគរតូវែតដាក់បណដ ឹងផលូវចបាប់មួយកនុងរយៈេពលពីរឆានំេរកាយេពលបញាហ េនះបានេកើតមានេឡើង។
កិចចការែដលអាចនឹងមានសរមាប់អនក មានជាអាទិ៍:
a. េសចកដីបងាគប់មួយ ែដលអនកអាចទិញ ឬ ជួលអចលនៈរទពយបាន
b. េសចកដីបងាគប់មួយ ែដលអនកនឹងទទួលបានដំេណាះរសាយ ឬ ការែកសរមួលនានា
c. េសចកដីបងាគប់មួយ ែដលមាចស់ផទះ (ភតិសនយា) អនកលក់ ឬ ភានក់ងារអចលនៈរទពយផដល់បដូរវិធានមួយ
d. ការទូទាត់សរមាប់ការចំេណញេដាយខលួនឯង និង/ឬ
e. ការខាតបង់របាក់កាស។

3.

េតើខញុំអាចដឹងព័តមា៌ នបានេរចើនេទៀតតាមរេបៀបណា?

េបើអនកមានចមងល់ណាមួយអំពីបញាហ សិទធិ ឬ កាតពវកិចចនានារបស់អនក ែដលសថិតេរកាមចបាប់រដឋ និង សហព័នធ ែដលការពារជនពិការពីបញាហ េរីសេអើងចំេពាះការសាន ក់េនៅេនាះ
ចូរទាក់ទងែផនកខាងសិទធិជនពិការៃនរដឋកាលីហវ័រញា៉ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងខាងេរកាមេនះ:

ទំព័រទី 2 ៃន 3

ទូរសពទ: (800) 776-5746
TTY: (800) 649-0154
www.disabilityrightsca.org
េយើងខញុំចង់សាដប់ឮពីអនក! បនាទប់បីការអានសេងខបព័ត៌មានេនះ សូមចូលរួមកនុងការេធវើអេងកត/សទង់មតិេនះ េហើយផដល់ឲយេយើងខញុំនូវមតិេយាបល់/លទធផលរតឡប់របស់អនក។
សំេណៅជាភាសាអង់េគលស: http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form54/index.html
សំេណៅជាភាសាេអសបា៉ញ: http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form54/index.html

អាជាញធរទទួលបនទកុ េសវាកមមសុខភាពខួរកបាល/ផលវូ ចិតៃត នរដឋកាលីហញា
វ័ ៉ (CalMHSA)គឺជាអងគការរដាឋភិបាលេខានធី (តំបន់) មួយ
ែដលេធវើការេលើកកមពស់លទធផលសុខភាពផលូវចិតតសរមាប់បុគគល រកមុ រគួសារ និង សហគមន៍នានា។ បណាដកមមវធិ ីការបងាករ និង ជំនួយជាមុន ែដលបានអនុវតតេដាយ CalMHSA
ទទួលបានការផដល់ថវិកាេដាយេខានធីនានា តាមរយៈចបាប់សដីពីេសវាកមមសុខភាពផលូវចិតត ែដលទទួលបានការបញាជ ក់យល់រពមពីសំណាក់អនកេបាះេឆានតគាំរទ (សំេណើេលខ 63)។
សំេណើេលខ 63 ផដល់នូវថវកាិ និង រកបខណឌ ការងារ ែដលរតូវការចាំបាច់ចំេពាះអតថរបេយាជន៍សុខភាពខួរកបាល ដល់របជាពលរដឋែដលទទួលបានអតថរបេយាជន៍ទាបពីមុនមក និង
សហគមន៍ទាំងអស់ែដលមានេនៅរដឋកាលីហវ័រញា៉ ។
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