
  
 

CITY OF OAKLAND 

  

O N E  F R A N K  H .  O G A W A  P L A Z A    6 T H  F L O O R    O A K L A N D ,  C A L I F O R N I A  9 4 6 1 2  

Office of the City Attorney 
Barbara J. Parker 

 
FAX: 

(510) 238-3601 
(510) 238-6500

City Attorney TTY/TDD: (510) 238-3254 
   

Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) 
Về Dân Quyền Liên Quan Đến Việc Quấy Rối và Phân Biệt Đối Xử Đối Với Người 

Châu Á và Người Khuyết Tật ở Oakland Trong Thời Gian Ở Nhà 
 

Ngày 15 tháng Sáu, 2020 
 

Được ban hành bởi: Barbara J. Parker, Luật Sư Thành Phố Oakland 
 
 
Những Người Bạn Oakland của Tôi: 
 

Hôm nay, tôi viết thư này để nhấn mạnh tầm quan trọng của mỗi người chúng ta trong việc duy 
trì các nghĩa vụ pháp lý và đạo đức với nhau trong cuộc khủng hoảng này do vi-rút corona chủng mới 
(COVID-19) gây ra. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với sự không chắc chắn, nỗi sợ hãi, và bất an. 
Chính xác là trong những lúc khó khăn như vậy, chúng ta phải duy trì luật pháp và giá trị của chúng ta 
và không tha thứ cho việc quấy rối, tước quyền công dân, hoặc bất kỳ hình thức phân biệt đối xử bất hợp 
pháp nào khác. Chúng ta biết rằng hàng trăm, nếu không phải là hàng ngàn cư dân trên khắp California 
đã báo cáo việc quấy rối, phân biệt đối xử, và tấn công liên quan đến COVID-19.1 Điều quan trọng là 
trong tình hình khẩn cấp về y tế công cộng này chúng ta phải tiếp tục thận trọng trong việc tuân thủ và 
thi hành các lệnh cấm đối với tất cả các hình thức phân biệt đối xử, các lệnh cấm vẫn được thi hành 
và hiệu lực. 
 

Trong nhiều thế kỷ, người Mỹ gốc Châu Phi, người gốc Châu Mỹ La-tinh, người Châu Á và 
người da màu khác ở Oakland phải chịu cảnh quấy rối, phân biệt đối xử, và tội ác do ganh ghét một cách 
không cân xứng.2 Bây giờ, ít nhất một phần là do thông tin sai lệch, lừa dối, và nỗi lo sợ lan truyền từ 
người chủ Nhà Trắng hiện nay và các quan chức khác trên toàn quốc, mục tiêu nhằm vào người Oakland 
gốc Châu Á và cư dân khuyết tật đã tăng lên đáng kể. Tôi viết thư này để: 
 

                                            
1 Ví dụ: Xem Tatiana Sanchez, Coronavirus: Asian Americans across Bay Area, U.S. report 1,500 racist incidents in a month 
(Vi-rút Corona: Người Mỹ Gốc Châu Á trên khắp Vùng Vịnh, Hoa Kỳ báo cáo1,500 trường hợp phân biệt chủng tộc trong 
một tháng), S. F. CHRONICLE (Ngày 29 tháng Tư, 2020),  
https://www.sfchronicle.com/bayarea/article/Coronavirus-Asian-Americans-across-Bay-Area-15235380.php.  
2 Xem FAQ 7 dưới đây để biết thêm thông tin về việc báo cáo hành vị phạm tội do ganh ghét. 
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 Đảm bảo rằng tất cả người dân Oakland biết quyền của mình liên quan đến việc quấy rối và các 
hình thức phân biệt đối xử bất hợp pháp khác; 

 Giải thích cho tất cả các đối tượng được quản lý tại địa phương — như chủ nhà, doanh nghiệp và 
nhà thầu — trách nhiệm của họ ra sao đối với việc quấy rối và phân biệt đối xử; và  

 Khẳng định cam kết của Văn Phòng Luật Sư Thành Phố trong việc giải quyết các trường hợp 
quấy rối hoặc phân biệt đối xử bất hợp pháp. 

 
Để hỗ trợ tất cả người dân Oakland, tôi cung cấp thông tin này theo định dạng tài liệu Các Câu 

Hỏi Thường Gặp (Frequently Asked Questions, FAQ). Những FAQ này minh họa một số khó khăn mà 
những người hàng xóm có nguy cơ nhất của chúng ta có thể phải đối mặt vào thời gian này, và áp dụng 
cho dù quý vị (1) đang ở nhà hoặc không ở nhà, (2) có giấy tờ hoặc không có giấy tờ, và (3) đã sống ở 
Oakland qua nhiều thế hệ hoặc là người mới đến. 
 

Những FAQ (Tài liệu đính kèm A) này không toàn diện, và thư này cũng không phải là sự tư vấn 
pháp lý. Thay vào đó, tài liệu này cần được xem là một tập hợp các hướng dẫn và thông tin về cách các 
cơ quan Thành Phố xem xét các cáo buộc về vi phạm dân quyền vào thời điểm này. 
 

Tôi biết đây là thời điểm khó khăn, nhưng tôi tin rằng chúng ta là một cộng đồng sẽ vượt qua 
được trong những tuần tới và tháng tới. Xin hãy tử tế với nhau. 
 

Trân trọng 
 
 
 
 
BARBARA J. PARKER 
Luật Sư Thành Phố 

 
Đính kèm: Tài liệu đính kèm A 
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TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM A 

 
Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) 

 
Về Dân Quyền Liên Quan Đến Việc Quấy Rối và Phân Biệt Đối Xử Đối Với Người Châu Á và 

Người Khuyết Tật ở Oakland Trong Thời Gian Ở Nhà 
  

 
1. Có bất kỳ luật hoặc chính sách địa phương, tiểu bang hoặc liên bang cấm phân biệt đối xử 

dựa vào tình trạng được bảo vệ bị tạm ngừng hoặc miễn không? 
 

Trả lời: Không. Tất cả các biện pháp bảo vệ ở địa phương, tiểu bang và liên bang đối với dân 
quyền của cá nhân và nhóm vẫn được thi hành đầy đủ và có hiệu lực.3 Các biện pháp này bao 
gồm, nhưng không giới hạn ở việc bảo vệ các cá nhân dựa vào tình trạng thật sự hoặc theo cảm 
nhận như sau:4 
 

 Chủng tộc 
 Màu da 
 Dân tộc 
 Nguồn gốc quốc gia 
 Giới tính (bao gồm xu hướng giới tính, nhận dạng giới tính, tình trạng chuyển giới, biểu 

hiện giới tính, bất tuân theo khuôn mẫu giới tính, và/hoặc tình trạng lưỡng tính) 
 Tôn giáo 
 Tuổi tác 
 Tình trạng ngôn ngữ 
 Tình trạng gia đình và/hoặc hôn nhân 
 Tình trạng khuyết tật 
 Bệnh trạng 
 Thông tin di truyền 
 Tình trạng mang thai 

                                            
3 Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã ban hành một tuyên bố khẳng định tất cả các biện pháp bảo vệ dân quyền vẫn được thiết lập. Bộ Tư 
Pháp Hoa Kỳ, Bảo Vệ Dân Quyền Trong Khi Ứng Phó với Dịch Vi-Rút Corona 2019, 
https://www.ada.gov/aag_covid_statement.pdf. 

4 Các cơ quan chức năng bao gồm, nhưng không giới hạn tới các luật sau đây và các quy định áp dụng của họ: Đạo Luật Dân 
Quyền năm 1866; Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964, 42 Bộ Luật Hoa Kỳ (United States Code, U.S.C). § 2000d 
và tiếp theo; Tiêu Đề VII của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964, 42 U.S.C. § 2000e và tiếp theo; Sự Phân Biệt Tuổi Tác trong 
Đạo Luật Việc Làm năm 1967, 29 U.S.C. § § 621 – 634; Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật năm 1990, 42 U.S.C.§ 12101 và 
tiếp theo; Đạo Luật Phục Hồi năm 1973, 29 U.S.C. § 701 và tiếp theo; Đạo Luật Nhà Ở Công Bằng năm 1968, 42 U.S.C. § 
3601 và tiếp theo; Đạo Luật Dân Quyền Unruh, Cal. Bộ Luật Dân Sự § 51; Đạo Luật Dân Quyền Tom Bane, Cal. Bộ Luật 
Dân Sự § 52.1; Đạo Luật Dân Quyền Ralph năm 1976, Cal. Bộ Luật Dân Sự § 51.7; Đạo Luật Việc Làm Và Nhà Ở Công 
Bằng, Cal. Bộ Luật Chính Phủ § 17200 và tiếp theo. 
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2. Điều gì cấu thành hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử bất hợp pháp? 

 
Trả lời: Hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử bất hợp pháp có thể dưới nhiều hình thức. Theo 
luật California, sẽ là bất hợp pháp nếu như một doanh nghiệp từ chối cung cấp dịch vụ đầy đủ 
cho khách hàng dựa vào tình trạng được bảo vệ (như chủng tộc hoặc tình trạng khuyết tật).5 
Tương tự đối với bất kỳ hành vi bạo lực, hăm dọa, hoặc đe dọa, kể cả can thiệp vào quyền hợp 
pháp của một người, vì tình trạng được bảo vệ của người đó.6 

 
Một số ví dụ về hành vi trái pháp luật bao gồm: 
 
 Khách sạn từ chối cho phép người khuyết tật ở trong phòng do tình trạng khuyết tật thật 

sự hoặc được cảm nhận về tình trạng khuyết tật của họ; 
 Người qua đường quấy rối người dân trên phố do chủng tộc thật sự hoặc theo cảm nhận 

về chủng tộc của họ; 
 Nhà hàng từ chối phục vụ việc đặt đồ ăn đem về do nhận dạng giới tính thật sự hoặc theo 

cảm nhận về nhận dạng giới tính của khách hàng; 
 Nhà tuyển dụng sa thải một nhân viên vì nguồn gốc quốc gia thật sự hoặc theo cảm nhận 

về nguồn gốc quốc gia của nhân viên đó. 
 

3. Tôi nghe nói rằng COVID-19 đến từ một quốc gia Châu Á. Tôi sợ rằng tôi, gia đình tôi, 
và/hoặc doanh nghiệp của tôi sẽ bị nhiễm COVID-19. Tôi có thể thực hiện các bước để 
tránh giao tiếp với người Châu Á để bảo vệ bản thân, gia đình tôi, và/hoặc doanh nghiệp 
của tôi không? 

 
Trả lời: Không. Mặc dù COVID-19 được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc, không có bằng 
chứng khoa học nào cho thấy người gốc Châu Á mang mầm bệnh hoặc bị nhiễm COVID-19 
nhiều hơn bất cứ người nào khác. Không thể biện minh về sức khỏe công cộng hoặc pháp lý để 
phân biệt đối xử với những người gốc Châu Á hoặc những người được coi là gốc Châu Á, cho dù 
là do lo sợ nhiễm COVID-19 hay không.7 Điều này có nghĩa là, trong số những điều khác, sẽ là 
trái pháp luật hoặc bất hợp pháp khi: 

                                            
5 Đạo Luật Dân Quyền Unruh, Cal. Bộ Luật Dân Quyền § 51. Tiêu đề III của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật cũng bảo vệ 
người khuyết tật trong việc họ giao tiếp với nhiều doanh nghiệp và những nơi công cộng khác. Ví dụ: Title III Coronavirus 
FAQs: Tips for Addressing Common ADA Title III Issues During the COVID-19 Pandemic (Xem FAQ về Vi-rút Corona Tiêu 
Đề III: Lời Khuyên để Giải Quyết Các Vấn Đề Tiêu Đề III, Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities 
Act, ADA) Phổ Biến Trong Đại Dịch COVID-19), NAT’L L. REV., ngày-3 tháng Tư, 2020, 
https://www.natlawreview.com/article/title-iii-coronavirus-faqs-tips-addressing-common-ada-title-iii-issues-during-covid. 
6 Đạo Luật Dân Quyền Ralph năm 1976, Cal. Bộ Luật Dân Sự § 51.7; Đạo Luật Dân Quyền Tom Bane, Cal. Bộ Luật 
Dân Sự § 52.1. 
7 Lưu ý rằng một thói quen phổ biến ở nhiều nước Châu Á là đeo khẩu trang ở nơi công cộng để bảo vệ chống lại ô nhiễm 
và/hoặc bệnh tật, và việc đeo khẩu trang không phải để tránh giao tiếp với một ai đó, nếu quý vị giao tiếp với họ, và bất kể 
chủng tộc hay nguồn gốc quốc gia nào, khẩu trang được xem là sự tích cực nói chung đối với sức khoẻ công cộng. Xem 
Hillary Leung, Why Wearing a Face Mask is Encouraged in Asia, But Shunned in the U.S. (Tại Sao Đeo Khẩu Trang được 
Khuyến Khích ở Châu Á, Nhưng Bị Xa Lánh ở Mỹ), TIME, Ngày 12 tháng Ba, 2020, 
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 Quấy rối hoặc hăm dọa một người nào đó bằng lời nói, thể chất, hoặc bằng cách khác, vì họ 

thật sự hoặc được coi là người gốc Châu Á; 
 Từ chối cho thuê hoặc bán tài sản cho một người nào đó vì họ thật sự hoặc được coi là 

người gốc Châu Á; 
 Đuổi một người nào đó ra khỏi nhà vì họ thật sự hoặc được coi là người gốc Châu Á; 
 Từ chối cho vào hoặc loại bỏ một người nào đó khỏi "doanh nghiệp thiết yếu" của quý vị vì 

họ thật sự hoặc được coi là người gốc Châu Á; 
 Từ chối tuân theo các lệnh hợp pháp của viên chức công cộng, bao gồm viên chức cảnh sát, 

vì họ thật sự hoặc được coi là người gốc Châu Á;  
 Từ chối nhận dịch vụ chăm sóc y tế từ một người vì họ thật sự hoặc được coi là người gốc 

Châu Á; hoặc 
 Sa thải hoặc có hành động bất lợi khác về việc làm đối với nhân viên vì họ thật sự hoặc 

được coi là người gốc Châu Á. 
 

4. Những hậu quả tiềm ẩn của việc phân biệt đối xử hoặc quấy rối người khác vì tình trạng 
được bảo vệ là gì? 
 
Trả lời: Theo luật California, tùy thuộc vào vi phạm, quý vị có thể bị phạt $25,000 cho mỗi vi 
phạm, cộng với hình phạt tài chính bổ sung, và có thể phải đối mặt với việc kết án hình sự.8 Sự 
phân biệt đối xử cũng gây hại cho sức khỏe công cộng: các cá nhân và cộng đồng phải đối mặt 
với sự phân biệt đối xử gặp khó khăn gia tăng về sức khoẻ tâm thần, bao gồm sự lo lắng và trầm 
cảm; nguy cơ cao hơn về việc lạm dụng bia rượu và các hình thức lạm dụng chất khác; nguy cơ 
cao hơn về tỷ lệ chẩn đoán ung thư và hậu quả nặng nề hơn; và tăng tỷ lệ cao huyết áp trong số 
những nguy hại khác.9 

 

                                            
https://time.com/5799964/coronavirus-face-mask-asia-us/ (mô tả ở một số nước Châu Á, đeo khẩu trang "đã trở thành một 
'biểu tượng và công cụ bảo vệ và đoàn kết... liên hệ mật thiết trong thực hành văn hóa xã hội'"); Knuvul Sheikh, More 
Americans Should Probably Wear Face Masks for Protection (Có Lẽ Người Mỹ Nên Đeo Khẩu Trang Nhiều Hơn Để Được 
Bảo Vệ), N.Y. Times, ngày 27 tháng Ba, 2020, https://www.nytimes.com/2020/03/27/health/us-coronavirus-face-masks.html 
(“[Các Nhà Nghiên Cứu] phát hiện ra rằng rửa tay hơn 10 lần mỗi ngày đem lại hiệu quả 55 phần trăm trong việc ngăn chặn 
lây lan [Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS)], trong khi việc đeo khẩu trang thực 
sự hiệu quả hơn — khoảng 68 phần trăm."). Lưu ý rằng vào ngày 17 tháng Tư, 2020, Sở Y Tế Công Cộng Quận Alameda đã 
ban hành lệnh bắt buộc đeo khẩu trang hoặc vải che mặt khác ở nơi công cộng: http://www.acphd.org/media/569455/health-
officer-order-20-08-face-coverings-2020.04.17.pdf.  
8 Hướng Dẫn Bồi Thẩm Đoàn Dân Sự của Hội Đồng Tư Pháp California Số 3068 (2012). 
9 Ví dụ: Xem David R. Williams & Selina A. Mohammed, Racism and Health I: Pathways and Scientific Evidence (Phân 
Biệt Chủng Tộc và Sức Khỏe I: Phương Cách và Bằng Chứng Khoa Học), A. BEHAV. SCI., ngày 8 tháng Năm, 2013, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3863357/ (xem xét nghiên cứu khoa học cho thấy sự phân biệt chủng tộc ảnh 
hưởng xấu đến tình trạng sức khỏe và nguy cơ về sức khỏe); UCLA FIELDING SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, Unhealthy Treatment 
(Việc Đối Xử Không Lành Mạnh), https://ph.ucla.edu/news/magazine/2015/autumnwinter/article/unhealthy-treatment 
(nghiên cứu mô tả cho thấy sự phân biệt đối xử gây hại như thế nào đến sức khỏe cá nhân). 
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5. Nhiều người được cho biết rằng COVID-19 là một loại vi-rút nước ngoài, thường nghnói 
rằng nó xuất phát từ Trung Quốc. Tôi có nguồn gốc là người Châu Á, có thể được coi là 
người gốc Châu Á, hoặc có quan hệ mật thiết (ví dụ: một thành viên trong gia đình) với 
một người nào đó thật sự hoặc có thể được coi là người gốc Châu Á. Tôi và/hoặc gia đình 
tôi đã từng bị quấy rối hoặc các hình thức phân biệt đối xử khác vì nguồn gốc của 
tôi/họ/chúng tôi. Tôi cần làm gì? 

 
Trả lời: Quý vị không nên bị đối xử như vậy: điều đó là không thể chấp nhận được vào lúc này 
và luôn luôn là như thế. Tất cả các quyền dân sự của quý vị vẫn được bảo vệ một cách hợp pháp. 
Thành Phố xem trọng những cáo buộc này và sẽ tiếp tục hành động để giữ cho mọi người không 
bị quấy rối và các hình thức phân biệt đối xử khác, kể cả trong tình hình khẩn cấp này.Nếu quý 
vị đã bị quấy rối hoặc bị phân biệt đối xử bởi một người dân, điều này có thể vi phạm một hoặc 
nhiều luật dân quyền của California và quý vị có thể nói chuyện với cảnh sát để nộp đơn than 
phiền, hoặc sử dụng các nguồn thông tin được liệt kê dưới đây trong FAQ 7 để liên lạc với luật 
sư nhằm thảo luận về quyền hợp pháp của quý vị. Nếu quý vị đã bị quấy rối hoặc bị phân biệt đối 
xử bởi một công ty tư nhân hoặc doanh nghiệp hoặc một tổ chức phi lợi nhuận, điều này có 
thể vi phạm Đạo Luật Unruh, và quý vị có thể sử dụng các nguồn thông tin dưới đây để liên lạc 
với luật sư. Nếu quý vị đã bị quấy rối hoặc bị phân biệt đối xử bởi một nhân viên chính phủ, 
quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường hoặc than phiền với cơ quan chính phủ đó. 

 
6. Tôi biết rằng những người có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn hoặc khuyết tật khác có thể dễ bị 

nhiễm COVID-19 hơn và có thể bị bệnh nặng hơn những người khác. Tôi sợ rằng tôi, gia 
đình tôi, và/hoặc doanh nghiệp của tôi sẽ bị nhiễm COVID-19. Tôi có thể thực hiện các 
bước để tránh giao tiếp với người khuyết tật để bảo vệ bản thân, gia đình tôi và/hoặc doanh 
nghiệp của tôi không? 

 
Trả lời: Không. Mặc dù theo trung bình, COVID-19 được cho là tác động nghiêm trọng hơn đến 
những người có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn so với những người không có tình trạng sức khỏe 
như vậy, nhưng không có bằng chứng khoa học nào cho thấy rằng người khuyết tật dễ lây 
bệnh cho người khác hơn những người khác. Ngoài ra, vẫn là bất hợp pháp khi phân biệt đối xử 
với bất cứ ai thật sự hoặc được coi là khuyết tật, hoặc có liên quan (ví dụ: một thành viên trong 
gia đình) với người khuyết tật. Không thể biện minh về sức khỏe công cộng hoặc pháp lý để 
phân biệt đối xử với người khuyết tật hoặc những người có liên quan với họ, cho dù là do lo sợ 
nhiễm COVID-19 hay không. Điều này có nghĩa là, trong số những điều khác, sẽ là trái pháp luật 
hoặc bất hợp pháp khi: 
 
 Từ chối cho thuê hoặc bán tài sản cho một người nào đó vì họ thật sự hoặc được coi là 

người khuyết tật; 
 Đuổi một người nào đó ra khỏi nhà vì họ thật sự hoặc được coi là người khuyết tật; 
 Từ chối cho vào hoặc loại bỏ một người nào đó khỏi "doanh nghiệp thiết yếu" của quý vị vì 

họ thật sự hoặc được coi là người khuyết tật; 
 Quấy rối hoặc hăm dọa một người nào đó bằng lời nói, thể chất, hoặc bằng cách khác, vì họ 

thật sự hoặc được coi là người khuyết tật; 
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 Từ chối tuân theo các lệnh hợp pháp của viên chức công cộng, bao gồm viên chức cảnh sát, 
vì họ thật sự hoặc được coi là người khuyết tật; 

 Từ chối nhận dịch vụ chăm sóc y tế từ một người vì họ thật sự hoặc được coi là người 
khuyết tật; hoặc 

 Sa thải hoặc có hành động bất lợi khác về việc làm đối với nhân viên vì họ thật sự hoặc 
được coi là người khuyết tật. 

 
7. Tôi đã cố gắng để được xét nghiệm COVID-19, tiếp cận việc điều trị y tế, tham gia vào 

thương mại, thực hiện công việc của tôi, xin tiền thất nghiệp hoặc các phúc lợi khác, 
và/hoặc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong tình hình khẩn cấp này, và tin rằng tôi không 
thể làm được vì một trong những tình trạng được bảo vệ được liệt kê ở trên trong FAQ 1. 
Tôi có lựa chọn pháp lý nào không? 

 
Trả lời: Có. Các quyền dân sự của quý vị vẫn quan trọng và vẫn phải được bảo vệ. Một số tổ 
chức dịch vụ pháp lý vẫn đang tiếp nhận các trường hợp mới và có thể giúp quý vị trực tiếp. Nếu 
quý vị tin rằng quý vị đã bị quấy rối hoặc phân biệt đối xử, ví dụ về các tổ chức như vậy có thể 
hỗ trợ quý vị bao gồm: 
 
 Đối với các vấn đề liên quan đến việc làm, nhà ở, tư pháp hình sự, nhập cư hoặc bỏ phiếu, 

quý vị có thể liên lạc với Asian Americans Advancing Justice – Asian Law Caucus qua 
điện thoại theo số (415) 896-1701. 

 Đối với các vấn đề liên quan đến việc làm, quý vị có thể liên lạc với Legal Aid at Work 
qua mạng tại https://legalaidatwork.org/clinics-and-helplines/ hoặc qua điện thoại theo số 
(866) 864-8208. 

 Đối với các vấn đề liên quan đến nhà ở, quý vị có thể liên lạc với Eviction Defense Center 
qua điện thoại theo số (510) 452-4541. 

 Đối với các vấn đề liên quan đến nhập cư, việc làm, hoặc nhà ở, quý vị có thể liên lạc với 
Centro Legal de la Raza qua điện thoại theo số (510) 437-1554. 

 Đối với các vấn đề liên quan đến dân quyền hoặc phân biệt đối xử, quý vị có thể liên lạc với 
ACLU of Northern California qua mạng tại https://www.aclunc.org/our-work/get-help 
hoặc qua điện thoại theo số (415) 621-2488. 

 Đối với các vấn đề liên quan đến phân biệt đối xử do tình trạng khuyết tật, quý vị có thể liên 
lạc với:  
o Disability Rights California qua mạng tại 

https://www.disabilityrightsca.org/contact-us/how-to-get-help hoặc gọi số 
1-800-776-5746. 

o Disability Rights Education & Defense Fund qua mạng tại https://dredf.org/, qua 
điện thoại theo số 510.644.2555, hoặc qua email tại info@dredf.org. 

 
Nhiều tổ chức khác vẫn có thể mở cửa và nhận giới thiệu; chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này 
trên trang mạng của chúng tôi. Quý vị cũng có thể tìm thấy một luật sư thông qua dịch vụ giới thiệu luật 
sư của Quận Alameda bằng cách gọi (510) 302-2222 và nhấn số 4. 
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Nếu quý vị tin rằng bất kỳ nhân viên chính phủ nào đã từ chối cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho quý vị 
do tình trạng được bảo vệ, quý vị có thể nộp đơn than phiền hoặc yêu cầu bồi thường trực tiếp với cơ 
quan chính phủ đó. Nếu quý vị tin rằng Luật Sư Thành Phố nên nộp đơn kiện thay mặt quý vị chống lại 
một bên hăm dọa hoặc đe dọa quý vị do tình trạng được bảo vệ của quý vị, quý vị có thể liên lạc với 
đường dây điện thoại của Neighborhood Legal Corps của thành phố theo số (510) 238-6628. Nếu quý vị 
muốn báo cáo một hành vi phạm tội do ganh ghét, quý vị có thể báo cáo bằng cách liên lạc với Sở Cảnh 
Sát Oakland theo số (510) 637-4283. Quý vị cũng có thể nộp đơn than phiền với các cơ quan tiểu bang 
và liên bang tùy thuộc vào yêu cầu bồi thường của quý vị và nên xem xét tham khảo ý kiến luật sư trước 
khi làm việc đó. 
 

8. Hiện có nguồn thông tin nào để tôi tìm hiểu thêm về COVID-19?10 
 

Trả lời: Để biết thêm thông tin về COVID-19, hãy truy cập: 
 
 Trang mạng của Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and 

Prevention, CDC): www.cdc.gov 
 Trang mạng của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health Organization, WHO): www.who.int 
 Nguồn Thông Tin dành cho Nhà Tuyển Dụng và Người Lao Động California: 

www.labor.ca.gov/coronavirus2019/ 
 Trang mạng của Sở Y Tế Công Cộng Quận Alameda: http://www.acphd.org/ 
 Trang mạng về COVID-19 của Thành Phố Oakland: 

https://www.oaklandca.gov/topics/covid-19 

                                            
10 Để yêu cầu một bản sao của tài liệu này bằng một ngôn ngữ khác, vui lòng gọi (510) 238-3601. 


