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Do Trung tâm Nhà ở Công bằng của Miền Tây Michigan
biên soạn (Fair Housing Center of West Michigan)

Tập I — 2019

Kế hoạch thú vị cho sự kiện Nhà ở Công bằng và cuộc thi thơ ca phê bình
Tham gia sự kiện sẽ có các bài thơ
của học sinh và các hội thảo đặc biệt!
FHCWM đang bận rộn hoàn thiện
các kế hoạch cho Tiệc trưa Nhà ở Công
bằng Thường niên lần thứ 32 và Loạt Hội
thảo diễn ra vào thứ Năm, ngày 25 tháng
4 năm 2019 tại Khách sạn Amway Grand
Plaza ở khu trung tâm thành phố Grand
Rapids. Chủ đề là “Nhà ở Công bằng:
Chuyển thành Công bằng về Nhà ở”. Lisa
Rice, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành
của Liên minh
Quốc gia về
Nhà ở Công
bằng (NFHA),
sẽ có bài trình
bày chính.
NFHA là tổ
chức duy nhất
của cả nước
hoạt động về quyền công dân, chuyên
nghiên cứu loại bỏ tất cả các dạng hành
vi phân biệt đối xử về nhà ở. Cô Rice là
một chuyên gia được công nhận cấp
quốc gia về nhà ở công bằng; cô cũng là
thành viên trong Ban giám đốc của Hội
thảo Lãnh đạo về Quyền công dân và
Quyền con người, Hội đồng Cố vấn cho
Người tiêu dùng của JPMorgan Chase,
Hội đồng Cố vấn cho Người tiêu dùng của
Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp, Hội đồng
Cố vấn Nhà ở có Mức giá hợp lý Freddie
Mac, Ủy ban Cố vấn về Hợp tác Dịch vụ
Thế chấp và Vay vốn Nhanh của Viện Đô
thị và Ban Cố vấn của Liên minh Chủ sở
hữu nhà ở Hoa Kỳ.
Tiệc trưa năm nay cũng sẽ có tiết mục
biểu diễn thơ ca hấp dẫn do người đoạt
giải trong Cuộc thi Phê bình Thơ ca Nhà
ở Công bằng năm 2019 biểu diễn. Học
sinh của Trường trung học Công thành
phố Grand Rapids sẽ tranh tài với nhau
và hai học sinh sẽ được các đối tác của

FHCWM/nhà thơ Rachel Gleason và Người
đoạt giải Thơ ca Marcel ‘Fable’ Price của
thành phố Grand Rapids lựa chọn.

Hội thảo ‐ Có 3 hội thảo tổ chức vào buổi
sáng để bạn lựa chọn. Tonika Johnson (Hiệp
hội Người sử dụng nhà của Khu vực
Englewood Mở rộng ‐ Resident Association
of Greater Englewood) sẽ chủ trì một hội
thảo để chia sẻ dự án đa phương tiện đầy
sức hút của mình có tên là “Chiếc bản đồ bị
gấp lại”, dự án này phản ánh hiện trạng
người sử dụng nhà ở Chicago sống tách biệt
với nhau và kết nối để người sử dụng nhà
cùng trò chuyện. “Chiếc bản đồ bị gấp lại” là
một nghiên cứu bằng hình ảnh về các cộng
đồng của Chicago bằng cách sử dụng hệ
thống lưới để nhận diện đối chiếu trực tiếp
các ảnh và đoạn phim nói về các dãy nhà ở
phía Bắc và phía Nam, chẳng hạn như dãy
nhà 6900 của Miền Bắc Ashland ở Công
viên Rogers và dãy nhà 6900 của Miền Nam
Ashland ở Miền Tây Englewood.
Fred Freiberg (Trung tâm Công lý Nhà ở
Công bằng ‐ Fair Housing Justice Center) và
Amy Nelson (Trung tâm Nhà ở Công bằng
của Miền Trung Indiana ‐ Fair Housing
Center of Central Indiana) sẽ cùng Elizabeth
Stoddard đến từ FHCWM tham gia một hội
thảo tập trung nêu bật kết quả xử lý các vụ
việc nhà ở công bằng gần đây và các sự vụ
mang tính hệ thống hiện nay cũng như các
xu hướng phân biệt đối xử về nhà ở.
Marisa Novara (Hội đồng Quy hoạch

Thành phố ‐ Metropolitan Planning
Council) sẽ chủ trì hội thảo thứ ba và chia
sẻ thông tin về dự án Cái giá của Sống
tách biệt do cô thiết kết và quản lý. Dự án
này đánh giá việc các cộng đồng phải
đánh đổi những gì về thu nhập, đời sống
và tiềm năng – nói cách khác, đó là cái giá
quá đắt mà tất cả mọi người ở khu vực
Chicago phải trả do sống quá tách biệt với
nhau. Nếu khu vực nội đô Chicago ít bị
tách biệt hơn, khu vực này có thể có thêm
$4.4 tỷ thu nhập mỗi năm, tỷ lệ giết người
giảm 30% và có thêm 83.000 bằng cử
nhân. Cô cũng sẽ chia sẻ thông tin từ
chính sách và những kế hoạch hành động
mà họ đã xây dựng, Lộ trình tiến tới Công
bằng.
Hãy m hiểu thêm và chú ý theo dõi để
biết thêm thông n/đăng ký tại
cwm.org/lws. Vé tham dự hội thảo VÀ
ăn trưa là $75; vé tham dự hội thảo HOẶC
ăn trưa là $45. Hãy gọi cho văn phòng
chúng tôi để m hiểu thêm về mức giảm
giá vé dành cho người có hoàn cảnh khó
khăn. Chúng tôi có các học bổng đầy đủ
dành cho người cao tuổi ở Quận Kent.

Giải thưởng Nhà ở Công bằng 2019
Chúng tôi đang tìm người đề cử nhận
giải thưởng trong sự kiện Giải thưởng
Nhà ở Công bằng (Fair Housing Award)
được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 tới.
Để biết thêm chi tiết và người đề cử, vui
lòng truy cập: www.fhcwm.org/lws/
awards.

Trong số phát hành này:
Sự kiện Nhà ở Công bằng Thường
niên lần thứ 32 ........................................... 1
Cập nhật thông n vụ việc trên
toàn quốc .................................................... 2
Dữ liệu Báo cáo Thường niên
của FHCWM ............................................... 2
Hội viên của FHCWM trong năm 2018 ....... 3
Cập nhật FHCWM ....................................... 4

Chúng tôi có sứ mệnh ngăn chặn và loại bỏ nạn phân biệt nhà ở và đảm bảo cơ hội nhà ở công bằng thông qua giáo dục, vận động ủng hộ và thực thi.

Bản n Nhà ở Công bằng Toàn quốc

Fair Housing Center
of West Michigan
20 Hall Street SE
Grand Rapids, MI 49507
T: (616) 451‐2980 or 1‐866‐389‐FAIR

WASHINGTON, DC ‐ Cơ quan phụ trách Nhà ở và Phát triển đô thị (HUD) Hoa Kỳ
(WASHINGTON, DC ‐ The U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD)
mới đây công bố rằng chủ sở hữu và đại diện của một khu phức hợp căn hộ ở
Syracuse, New York, sẽ phải trả $15.000 theo Lệnh Đồng ý của HUD để giải quyết các
cáo buộc cho rằng họ đã từ chối không cho phép một phụ nữ bị thiểu năng trí tuệ
được nuôi một động vật trợ giúp. Bộ luật Nhà ở Công bằng (Fair Housing Act) nghiêm
cấm người cung cấp nhà ở từ chối hoặc giới hạn cung cấp nhà ở cho những người bị
khuyết tật và từ chối sắp xếp chỗ ở hợp lý theo các chính sách và thực hành, bao gồm
cả việc từ chối yêu cầu cho nuôi động vật trợ giúp.
“Những người phải phụ thuộc vào động vật trợ giúp để duy trì sự độc lập của mình
không nên bị từ chối trái pháp luật quyền được cung cấp chỗ ở,” Anna María Farías,
Trợ lý Thư ký của HUD về Nhà ở Công bằng và Cơ hội Bình đẳng cho biết. Lời buộc tội
Phân biệt đối xử của HUD cho rằng sau khi người thuê nhà mang động vật về nhà, vị
đại diện đã đe dọa cô ấy về vấn đề động vật và từ chối cho phép trường hợp ngoại lệ
so với chính sách “không được nuôi thú cưng” của họ, kể cả sau khi người phụ nữ đã
cung cấp giấy tờ xác nhận cô bị khuyết tật. Lời buộc tội của HUD cho rằng người chủ
nhà đã ến hành biện pháp trả đũa bằng cách đuổi người thuê ra khỏi nhà sau khi cô
ấy yêu cầu cung cấp chỗ ở nên đã vi phạm Bộ luật Nhà ở Công bằng. Theo các điều
khoản của Lệnh Đồng ý, do một thẩm phán luật hành chính của HUD ký, chủ sở hữu
căn hộ sẽ phải thanh toán $15.000 cho người phụ nữ, phải đi đào tạo về nhà ở công
bằng và xây dựng chính sách cung cấp chỗ ở hợp lý để cho phép người sử dụng nhà bị
khuyết tật được nuôi động vật trợ giúp, bao gồm cả động vật hỗ trợ nh cảm.
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Ảnh hưởng của FHCWM được thể thiện trong Báo cáo Thường niên 2018
Trong năm 2018, FHCWM đã tổ chức đào tạo và ếp cận được 22.436 người và đã
phân phối 26.925 tài liệu về nhà ở công bằng. Ngoài ra, hơn 1.300 người hành nghề
về nhà ở đã được đào tạo về nhà ở công bằng và hơn 475 hội viên trong cộng đồng
đã được đào tạo về quyền đối với nhà ở công bằng, trong đó có 230 học sinh ểu học
và trung học cơ sở. Trung tâm này cũng đã quản lý tổng cộng 204 vụ việc nhà ở công
bằng, trong đó có 145 vụ việc mới được khởi tạo trong năm 2018. 145 vụ việc phát
sinh từ 162 cáo buộc độc lập về nhà ở công bằng và có liên quan đến bất động sản ở
38 thành phố khác nhau ở 17 quận. Đồng thời, FHCWM đã thực hiện 202 thử
nghiệm nhà ở công bằng để điều tra nạn phân biệt đối xử về nhà ở và thực hành nhà
ở công bằng. Trong cả năm 2018, Trung tâm này đã thấy tỷ lệ m thấy bằng chứng
cao hơn khi thử nghiệm trên các danh mục được bảo vệ của liên bang sau: khuyết

tật—trừ thân thể (50%); nh trạng gia đình (48%); quốc tịch (33%) và chủng tộc (31%). Hãy truy cập
để xem báo cáo đầy đủ.
Tỷ lệ tìm thấy bằng chứng trong thử nghiệm kết luận trong
năm 2018 theo Danh mục được bảo vệ

cwm.org/annualreports

Các cáo buộc trong năm 2018 theo Danh mục
được bảo vệ
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Công trình nghiên cứu tạo nền tảng cho ấn phẩm này được hỗ trợ bằng ngân sách lấy từ các chương trình tài trợ với Cơ quan phụ trách Nhà ở và Phát triển đô
thị Hoa Kỳ (U.S. Department of Housing and Urban Development). Nội dung và các phát hiện của nghiên cứu này được cống hiến riêng cho công chúng. Tác giả
và nhà xuất bản chỉ chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nhận định và diễn giải có trong ấn phẩm này.
Những danh mục được bảo vệ theo luật bao gồm chủng tộc, màu da, quốc tịch, tôn giáo, tình trạng gia đình, tình trạng hôn nhân, giới tính, tuổi tác và tình trạng khuyết tật .

Xin cảm ơn tất cả các Hội viên trong năm 2018 của chúng tôi!
Các hội viên của chúng tôi tăng
cường thêm các nỗ lực nhằm
thúc đẩy nhà ở công bằng bằng
cách hỗ trợ ch cực cho các
chương trình và dịch vụ lẽ ra đã
không có ngân sách để triển khai.
Vì sự hỗ trợ hào phóng của họ,
chúng tôi đã hoàn thành vượt
119% Mục êu Hội viên năm
2018 ‐ gây quỹ được hơn $14.250
cho các chương trình giáo dục và
ếp cận của FHCWM!
Đặc biệt cảm ơn
các Hội viên Hỗ trợ các Hội viên
Công ty các Hội viên Doanh nhân
các Hội viên Cá nhân
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Cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt
SÂU SẮC đến Người đồng chủ trì
Buổi phát động đăng ký Hội viên
năm 2018,
Julie Rietberg và Dale Zahn!

...Bản n và Sự kiện của Trung tâm Nhà ở Công bằng...
Cảm ơn Tim!
FHCWM muốn nhân cơ hội này xin được cảm ơn Thành viên rất thân thiện trong Ban giám đốc, Tim Reimink, vì đã cống hiến nhiều năm
làm việc cho FHCWM. Tim lần đầu gia nhập Ủy ban phụ trách Chiến dịch huy động Vốn đầu tư “Nhà ở Công bằng” của FHCWM vào năm
2006 (FHCWM’s “Housing Fair Housing” Capital Campaign Commi ee), giúp FHCWM gây quỹ và/hoặc tận dụng được hơn $1 triệu để đổi
mới văn phòng được hiến tặng của chúng tôi. Sau khi vào Ban giám đốc, Tim là một Thành viên ch cực trong Ban giám đốc và đã giúp hỗ
trợ vài vòng hoạch định chiến lược! Ông cũng là một trong bốn Thành viên Hỗ trợ hào phóng của chúng tôi và là một nhà tài trợ trung
thành cho các sự kiện của FHCWM. Tim, chúng tôi xin được gửi lời biết ơn chân thành cho phần thời gian, tài năng và năng lượng mà anh
đã dành cho chúng tôi! Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook!

Đào tạo về Nhà ở Công bằng

Bạn có biết? FHCWM hiện đăng tải thông
n hàng tuần trên Facebook khi chúng tôi
ếp tục kỷ niệm 50 năm ngày ra đời Bộ
luật Nhà ở Công
bằng. Các bài viết bao
gồm dữ liệu trường
hợp về các xu hướng
cụ thể và/hoặc danh
mục được bảo vệ;
câu chuyện và hình
ảnh về khách hàng;
khuyến cáo sách và phim hay; đồ họa
thông n, thông báo dịch vụ công cộng
(PSA), v.v. Vui lòng theo dõi trang
Facebook của chúng tôi : h ps://
www.facebook.com/ cwm.

Trung tâm Nhà ở Công bằng (Fair Housing Center) tổ chức các khóa đào tạo về nhà
ở công bằng, bao gồm các buổi đào tạo về Nhà ở Công bằng và Quảng cáo, Đào tạo
về Nhà ở Công bằng cho Người hành nghề Cho thuê nhà và Cho vay Công bằng. Mức
phí dao động tùy vào loại đào tạo. Mỗi buổi đào tạo kéo dài 3 giờ và bao gồm một
tập tài liệu tham khảo hoàn chỉnh.
Một số buổi đào tạo được tổ chức tại Trung tâm Nhà ở Công bằng (Fair Housing
Center); chúng tôi cũng có thể đến chỗ quý vị. Hãy gọi cho Liz Keegan theo số (616)
451‐2980 để m hiểu thêm hoặc đăng ký.
Tham khảo trang chủ trên trang web của chúng tôi để biết các mốc sự kiện sắp
diễn ra: www. cwm.org.
Trung tâm Nhà ở Công bằng (Fair Housing Center) tổ chức đào tạo người kiểm tra
hàng tháng. Người kiểm tra là những nh nguyện viên vào vai người m nhà và
được trả lương cho thời gian và dịch vụ của họ. Để đáp ứng nhiều thời gian biểu
khác nhau, một buổi đào tạo sẽ được tổ chức trong giờ làm việc còn một buổi đào
tạo khác sẽ được tổ chức vào buổi tối. Để biết ngày đào tạo cụ thể, đăng ký hoặc để
giải đáp bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với Gabe Chapla theo số (616) 451‐2980.
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