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Hiệp Hội Đô Thị Quận Snohomish 
Khảo Sát Về Nhà Ở Công 

Bằng Dành Cho Người Sử 
Dụng Nhà 

Mục Đích của Khảo Sát 
Sở Phát Triển Nhà Ở và Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) yêu cầu các khu vực pháp lý nhận được một số 

nguồn quỹ liên bang nhất định phải chuẩn bị Bản Phân Tích Các Trở Ngại Với Lựa Chọn Nhà Ở 

Công Bằng (AI) để xác định và phân tích các rào cản trong việc tiếp cận công bằng với lựa 

chọn nhà ở, sau đó phát triển các chiến lược để xóa bỏ những rào cản đó. 

 
Quận Snohomish đang cập nhật AI 2012 của mình. Bản cập nhật AI sẽ bao gồm tất cả các khu vực 

trong Hiệp Hội, ngoài Thành Phố Everett. 

 
Vui lòng hoàn thành khảo sát này để cung cấp thông tin về trải nghiệm của quý vị với bất kỳ 

hành vi phân biệt đối xử nào trong việc tiếp cận và duy trì nhà ở tại Quận Snohomish, ngoại 

trừ Thành Phố Everett. 
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1. Quý vị sống ở đâu? 

 
 Arlington 
 
 Bothell (King County) 
 
 Bothell (Snohomish County) 

 Brier 

 Darrington 

 Edmonds 

 Everett 

 Gold Bar 
 
 Granite Falls 

 Index 

 Lake Stevens 
 
 Khác (vui lòng nêu rõ) 

 Lynnwood 

 Marysville 

 Mill Creek  

 Monroe 

 Mountlake Terrace  

 Mukilteo 

 Snohomish 

 Stanwood 

 Sultan 

 Woodway 
 

 Quận Snohomish Chưa Hợp Nhất 

 

 
 

2. Chủng tộc của quý vị là gì? 

 
 Người Da Đen 

 
 Người Dân Đảo Thái Bình Dương hoặc 

Người Hawaii 
 

 Người Châu Á 

 Người Mỹ Bản Địa hoặc Người Alaska 
Bản Địa 

 Người Da Trắng 
 

 2 hoặc nhiều chủng tộc 

 Khác 

 

 

 

3. Quý vị có phải người gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha hoặc La-tinh không? 

 
 Có  

 Không 
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4. Quý vị hoặc có ai đó trong hộ gia đình quý vị bị khuyết tật không? 

 
  Có  

  Không 

 

5. Khuynh hướng tính dục của quý vị là gì? 

 
 Dị tính luyến ái 

 Đồng tính luyến ái 

 Song tính luyến ái 

 Toàn tính luyến ái 

 Vô tính 

 

6. Giới tính của quý vị là gì? 

 
 Nữ được chỉ định khi sinh  

(người hợp tính) 

 Nam được chỉ định khi sinh  
(người hợp tính) 

 Nữ chuyển giới 

 Nam chuyển giới 
 

 Giới tính không phù hợp 

 Liên giới tính 

 Song giới 

 

 

7. Có trẻ dưới 18 tuổi trong hộ gia đình quý vị không? 

 
  Có 

  Không 

 

8. Có bao nhiêu người trong hộ gia đình quý vị? 

 
 1  4 

 
 2  5 

 

 3  6 người trở lên 
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9. Thu nhập hàng năm của quý vị là bao nhiêu? 

 
 Không có thu nhập 

 
 $12,000 trở xuống 

 $18,000 trở xuống 

 $22,500 trở xuống 

 $26,215 trở xuống 

 $29,960 trở xuống 

 $33,705 trở xuống 

 $37,450 trở xuống  

 $44,940 trở xuống  

 $56,200 trở xuống  

 $75,000 trở xuống  

 $103,400 trở xuống  

 $103,401 trở lên 

 

10. Tình trạng sống của quý vị là gì? 

 
 Vô gia cư sống trong nhà tạm trú 

 
 Vô gia cư, không sống trong nhà tạm trú 

 
 Thuê một nơi ở hàng tháng 

 Thuê một nơi ở trong thời hạn cố định  

(12 tháng, v.v.) 

 Sở hữu hoặc mua một nơi ở (căn nhà, căn hộ 

chung cư, v.v.) 

 Sống tại Nhà Ở Chuyển Tiếp 
 

 

11. Quý vị có phải là một trong các đối tượng sau không? 

 
 Người thuê nhà 

 
 Chủ sở hữu nhà 

 
 Người vay tiền mua nhà 

 Người vô gia cư 
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12. Vui lòng chọn bất kỳ yếu tố nào sau đây mà quý vị tin rằng được bảo vệ khỏi hành vi 

phân biệt đối xử về nhà ở nhờ luật về nhà ở công bằng của liên bang, tiểu bang hoặc Quận 

Snohomish. 

 

 Chủng tộc 

 Màu da 

 Tôn giáo 
 

 Nguồn gốc quốc gia  

 Giới tính 

 Tình trạng khuyết tật 
 

 Trạng thái gia đình (trẻ em) 

 Khuynh hướng tính dục 

 Tình trạng quân nhân / cựu chiến binh 

 Tín ngưỡng 

 Tình trạng nhập cư 
 

 Tình trạng hôn nhân (Kết hôn hay chưa  
kết hôn) 

 Nguồn thu nhập 

 Mức thu nhập 

 Tuổi tác 

 

13. Quý vị hiểu luật về nhà ở công bằng ở mức độ nào? 

 
 Tôi không biết bất cứ điều gì liên quan đến luật về nhà ở công bằng  

 Tôi hiểu một số thông tin cơ bản 

 Tôi hiểu rõ luật về nhà ở công bằng 

 
 

14. Quý vị tin rằng tần suất xảy ra hành vi phân biệt đối xử trong thuê nhà tại Quận 

Snohomish (ngoài Everett) ở mức độ nào? 

 
 Nó không xảy ra  

 Hiếm khi 

 Đôi khi  

 Thường xuyên 
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15. Nếu quý vị tin rằng có hành vi phân biệt đối xử trong thuê nhà, quý vị nghĩ lý do 

chúng xảy ra là gì? 

 

 Tuổi tác 

 
 Tư tưởng chính trị 

 Tiền án tiền sự 

 Nguồn gốc quốc gia 

 Chủng tộc 

 Tình trạng khuyết tật 

 Màu da 

 Khuynh hướng tính dục  

 Tình trạng hôn nhân 

 Nguồn thu nhập  

 Giới tính/Giới 

 Tình trạng gia đình (trẻ dưới 18 tuổi)  

 Tình trạng cựu chiến binh 

 Tôn giáo 

 

16. Quý vị tin rằng tần suất xảy ra hành vi phân biệt đối xử trong mua bán nhà tại Quận 

Snohomish (ngoài Everett) ở mức độ nào? 

 
 Nó không xảy ra  

 Hiếm khi 

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

17. Nếu quý vị tin rằng có hành vi phân biệt đối xử trong mua bán nhà, quý vị nghĩ lý do 

chúng xảy ra là gì? 

 

 Tuổi tác 
 

 Tư tưởng chính trị 

 Tiền án tiền sự 

 Nguồn gốc quốc gia 

 Chủng tộc 

 Tình trạng khuyết tật 

 Màu da 

 

 Khuynh hướng tính dục  

 Tình trạng hôn nhân 

 Nguồn thu nhập  

 Giới tính/Giới 

 Tình trạng gia đình (trẻ dưới 18 tuổi)  

 Tình trạng cựu chiến binh 

 Tôn giáo 
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18. Quý vị tin rằng tần suất xảy ra hành vi phân biệt đối xử trong vay tiền mua nhà trả góp tại 

Quận Snohomish (ngoài Everett) ở mức độ nào? 

 
 Nó không xảy ra  

 Hiếm khi 

 Đôi khi  

 Thường xuyên 

19. Nếu quý vị tin rằng có hành vi phân biệt đối xử trong vay tiền mua nhà trả góp tại 

Quận Snohomish (ngoài Everett), quý vị nghĩ lý do chúng xảy ra là gì? 

 

 Tuổi tác 

 
 Tư tưởng chính trị 

 Tiền án tiền sự 

 Nguồn gốc quốc gia 

 Chủng tộc 

 Tình trạng khuyết tật 

 Màu da 

 Khuynh hướng tính dục  

 Tình trạng hôn nhân 

 Nguồn thu nhập  

 Giới tính/Giới 

 Tình trạng gia đình (trẻ dưới 18 tuổi)  

 Tình trạng cựu chiến binh 

 Tôn giáo 

 

20. Quý vị có thể liên hệ với (các) cơ quan nào để nộp khiếu nại về nhà ở công bằng? 

 

 Washington State Attorney General 

 Fair Housing Center of Washington 

 U.S. Dept. of Housing and Urban  

Development 

 Snohomish County Commission on  

Human Rights 

 Washington State Human Rights 

Commission 

 Northwest Justice Project 

 Snohomish County Housing Authority 

 Tôi không biết 
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21. Quý vị lo lắng nhất về vấn đề gì liên quan đến nhà ở tại Quận Snohomish (ngoài 

Everett)? Quý vị có thể chọn nhiều hơn một phương án. 

 
 Phí thuê nhà cao 

 
 Giá nhà cao 

 
 Thiếu nhà cho thuê  

 Thiếu nhà để mua bán 

 Thiếu phương tiện đi lại từ nhà ở đến các cơ hội việc làm và giáo dục 

 

 Người khuyết tật khó tiếp cận nhà ở cho thuê  

 Điều kiện vật chất của nhà cho thuê kém 

 Không có người từ các chủng tộc, quốc gia và tình trạng khuyết tật khác nhau trong Ủy Ban và Hội 

Đồng Quận cũng như Thành Phố 

 

 Vị trí của nhà ở giá phải chăng 
 

 Khả năng cung cấp thông tin cho các quyết định về tài trợ, chọn địa điểm, phân vùng và phát triển 

nhà ở và dịch vụ nhà ở 

 

 Chủ nhà sử dụng lý lịch tư pháp để từ chối đơn đăng ký thuê nhà 
 

 Các luật hình sự áp dụng cho người da màu hoặc quốc gia khác  

 Yêu cầu sử dụng công nghệ để nộp đơn đăng ký nhà ở hay thanh toán tiền thuê nhà 

 Chủ nhà từ chối chấp nhận phiếu nhà ở hoặc hỗ trợ tài chính từ các cơ quan  

 Phân biệt đối xử trong vay tiền mua nhà trả góp 

 Phân biệt đối xử trong mua bán nhà 
 

 Phân biệt đối xử trong thuê nhà 
 

 Cơ quan bất động sản hướng người mua nhà đến một số khu vực nhất định dựa trên chủng tộc, 

nguồn gốc quốc gia hoặc tình trạng trẻ em 

 

 Cán bộ quản lý tài sản hướng người thuê nhà đến một số tổ hợp nhà ở nhất định dựa trên chủng 

tộc, nguồn gốc quốc gia, tình trạng trẻ em 



9  

22. Ai cần được cung cấp thêm thông tin về nhà ở công bằng? 

 
 Người thuê nhà 

 Chủ nhà 

 Cán bộ quản lý tài sản 

 Các cơ quan bất động sản 

 Người vay tiền trả góp 
 

 Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

 Các nhà cung cấp dịch vụ xã hội 

 Người mua nhà 

 

23. Cách tốt nhất để người thuê nhà và người mua nhà tại Quận Snohomish (ngoài Thành 

Phố Everett) có được thông tin về nhà ở công bằng là gì? 

 

 Quảng cáo trên TV 

 Quảng cáo trên đài radio 

 Quảng cáo trên báo  

 Sách hướng dẫn 

 Các bàn thông tin tại sự kiện cộng đồng 

 Đào tạo cá nhân  

 Trang web 

 Truyền thông xã hội (Facebook, Twitter, v.v.) 
 

 Cung cấp thông tin cho các cơ quan dịch vụ xã 

hội để họ phổ biến cho người dân 
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24. Các tài liệu cung cấp thông tin về nhà ở công bằng tại Quận Snohomish (ngoài Thành 

Phố Everett) cần có những ngôn ngữ nào? 

 

 Tiếng Tây Ban Nha 

 Tiếng Nga 

 Tiếng Trung 

 Tiếng Ả-rập 

 Tiếng Nepal 

 Tiếng Nhật 

 Tiếng Hàn 

 Tiếng Pháp 

 Tiếng Việt 

 Tiếng Marshall 

 Tiếng Lào 

 Khác (vui lòng nêu rõ) 

 Tiếng Hindi 

 Tiếng Farsi 

 Tiếng Swahili 

 Tiếng Bengali 

 Tiếng Lào 

 Tiếng Thái 

 Tiếng Nepal 

 Tiếng Somali 

 Tiếng Hmong 

 Tiếng Ukraina 

 

 
 

25. Tôi tin rằng tôi đã bị từ chối cho thuê nhà tại Quận Snohomish 9ngoài Thành Phố Everett) 

do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, tình trạng khuyết tật, trẻ em, 

khuynh hướng tính dục, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh hoặc quân nhân, hay 

nguồn thu nhập của tôi. 

 
 Đúng 

 Sai 
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26. Tôi tin rằng tôi đã bị yêu cầu chuyển đi hoặc chấm dứt hợp đồng thuê nhà tại Quận 

Snohomish (ngoài Thành Phố Everett) do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, 

giới tính, tình trạng khuyết tật, trẻ em, khuynh hướng tính dục, tình trạng hôn nhân, tình 

trạng cựu chiến binh hoặc quân nhân, hay nguồn thu nhập của tôi. 

 
 Đúng 

 Sai 

 

27. Tôi tin rằng tôi đã bị đối xử khác biệt với những người thuê nhà khác tại nơi mà 

tôi sống ở Quận Snohomish (ngoài Thành Phố Everett) do chủng tộc, màu da, 

nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, tình trạng khuyết tật, trẻ em, khuynh hướng tính 

dục, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh hoặc quân nhân, hay nguồn thu nhập 

của tôi. 

 
 Đúng 

 Sai 

 

28. Tôi tin rằng tôi đã bị từ chối cho mua nhà tại Quận Snohomish (ngoài Thành Phố Everett) 

do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, tình trạng khuyết tật, trẻ em, 

khuynh hướng tính dục, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh hoặc quân nhân, hay 

nguồn thu nhập của tôi. 

 
 Đúng 

 Sai 

 

29. Tôi tin rằng tôi đã được khuyến khích sống tại một tổ hợp nhà ở, khu dân cư hoặc khu 

vực cụ thể tại Quận Snohomish (ngoài Thành Phố Everett) do chủng tộc, màu da, nguồn gốc 

quốc gia, tôn giáo, giới tính, tình trạng khuyết tật, trẻ em, khuynh hướng tính dục, tình trạng 

hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh hoặc quân nhân, hay nguồn thu nhập của tôi. 

 
 Đúng 

 Sai 
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30. Tôi tin rằng tôi đã bị từ chối cho vay tiền mua nhà tại Quận Snohomish (ngoài Thành 

Phố Everett) do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, tình trạng 

khuyết tật, trẻ em, khuynh hướng tính dục, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến 

binh hoặc quân nhân, hay nguồn thu nhập của tôi. 

 
 Đúng 

 Sai 


