ที#อยู่อาศัยที*เป็ นธรรมสําหรับ

บุคคลที*มีความทุพพลภาพด้านสุขภาพจิต
สติปัญญา หรือพัฒนาการ

ไปที% www.hud.gov/fairhousing
หรือโทรหาสายด่วนการเลือกปฏิ บตั ิ แห่งชาติ ที%
1-800-669-9777 หรือ 1-800-877-8339
(บริ การส่ งต่ อข้ อความสํ าหรับผู้พิการโดยรัฐบาลกลาง)
Thai

การเลือกปฏิบ ตั ิด้านที3อยู่อาศัยคืออะไร

พระราชบัญญัติว่าด้วยท'ีอยู่อาศัยท'ีเป็นธรรม (Fair Housing Act) พระราชบัญญัติชาวอเมริกาท'ีมีความทุพพลภาพ (Americans with Disabilities
Act) และมาตรา 504 ของพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการฟDื นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Act)
ให้ความคุม้ ครองบุคคลท'มี คี วามทุพพลภาพจากการถูกเลือกปฏิบตั ดิ า้ นท'อี ย่อู าศัย ได้แก่ บุคคลท'มี คี วามทุพพลภาพด้านสุขภาพจิต สติปัญญา หรือพัฒนาการ
ตัวอย่างของการเลือกปฏิบตั ดิ า้ นท'อี ย่อู าศัย ได้แก่

ตัวอย่างของความทุพพลภาพด้านสุขภาพจิต สติปัญญา และพัฒนาการที3ได้ร บั การคุ้มครองคือ

ความทุพพลภาพท'ีได้การคุ้มครอง รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) สภาพสุขภาพจิต จิตใจ สติปัญญา และพัฒนาการ เช่น กลุ่มอาการจิตเวชเหตุสมอง ภ
าวะซึมเศร้า ความวิต กกัง วล โรคไบโพลาร์ ภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง (PTSD) โรคบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้าน โรคออทิซึม กลุ
่มอาการดาวน์ การบาดเจ็บที7สมอง โรคพิษสุราเรDือรัง และการติดยา (ท'ีไม่ใช่การติดยาท'ีเกิดจากการใช้ยาเสพติดท'ีผิดกฎหมายในปัจจุบัน)
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การอํานวยความสะดวกและการดัดแปลงที3สมเหตุสมผลคืออะไร

การอํานวยความสะดวกหรือการดั ดแปลงท'ีสมเหตุสมผลคือการเปลี7ยนแปลงกฎเกณฑ์ นโยบาย แนวปฏิบัติ บริการ
หรือโครงสร้างทางกายภาพของท'พี กั อาศัยท'อี าจจําเป็น เพ'อื จัดให้บุคคลท'มี คี วามทุพพลภาพมีโอกาสท'เี ท่าเทียมในการใช้และใช้ตามสิ ท ธ@ิในทีอ' ยูอ่ าศัย
ในการจัดหาท'อี ย่อู าศัยกับกองทุน HUD การเปล'ยี นแปลงโครงสร้างของห้องพัก หรือพDนื ท'สี าธารณะ
หรือพDนื ท'สี ว่ นกลางจะพิจารณาว่าเป็นการอํานวยความสะดวกท'สี มเหตุสมผลท'ผี ใู้ ห้บริการด้านท'อี ย่อู าศัยต้องจัดเตรียมให้
ตัวอย่างของคําขอให้มีการอํานวยความสะดวกและการดัดแปลงท'สี มเหตุสมผลอาจรวมถึง
◆ การขอให้มสี ตั ว์เลียD งช่วยเหลือเมือ' มีนโยบาย “ห้ามเลียD งสัตว์”
◆ การขอความช่วยเหลือในการกรอกการแจ้งความจํานงหรืองานเอกสารอืน' ๆ
◆ การขอให้ผใู้ ห้บริการด้านทีอ' ยูอ่ าศัยอนุญาตให้มีผชู้ ว่ ยแบบอยูป่ ระจําหรือบริการสนับสนุนอืน' ๆ
◆ การขอให้ผใู้ ห้บริการทีอ' ยูอ่ าศัยขยายระยะเวลาขันD ตํ'าในการแจ้งความจํานงหรืออนุญาตให้มีขนั D ตอนการแจ้งความจํานงทีย' ดื หยุน่
◆ การขอเปลีย' นแปลงวันครบกําหนดชําระค่าเช่าจนกระทัง7 วันหลังจากคุณได้รบั เช็คประกันสังคมสําหรับบุคคลทุพพลภาพหรือการชําระเงินสําหรับบุคคลทุพพ
ลภาพระยะสันD หรือระยะยาวแล้ว
◆ การขอให้มีการเปลีย' นแปลงทางกายภาพของทีพ' กั หรือพืนD ทีส' ว่ นกลางทีเ' กีย' วข้องกับความต้องการด้านการเคลือ' นย้ายหรือการรับความรูส้ กึ
◆ การขอให้คงชือ' ไว้ในรายชือ' ผูร้ อการเข้าพักหลังจากทีไ' ม่ตอบกลับคําขอภายในช่วงเวลาที7กาํ หนดด้วยเหตุผลทีเ' กีย' วข้องกับความทุพพลภาพ
◆ การขอระยะเวลาเพิม' เติมในการย้ายเข้าห้องพักเมือ' คุณเป็ นบุคคลลําดับแรกในรายชือ' ผูร้ อการเข้าพักแต่ไม่สามารถย้ายเข้าได้ดว้ ยเหตุผลทีเ' กีย' วข้องกับ
ความทุพพลภาพ เช่น การรักษาหรือการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
◆ การจัดเตรียมข้อมูลอ้างอิงอืน' ๆ เช่น นักสังคมสงเคราะห์
เมือ' คุณอาจมีขอ้ จํากัดหรือไม่มปี ระวัตกิ ารเช่าหรือการจ้างงานล่าสุดเนื'องจากการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

คุณต้องมีความต้องการท'เี ก'ยี วข้องกับความทุพพลภาพสําหรับการอํานวยความสะดวกหรือการดัดแปลงท'ขี อ
ผูใ้ ห้บริการอาจสอบถามข้อมูลท'จี าํ กัดได้เพิม' เติมเฉพาะเม'อื ไม่สามารถเห็นความทุพพลภาพหรือความต้องการให้มีการอํานวยความสะดวกหรือการดัดแปลงนันD ได้อย่าง
ชัดเจนหรือผู้ให้บริการไม่ทราบ ผู้ให้บริการด้านท'ีอยู่อาศัยต้องพูดคุยเก'ียวกับคําขอของคุณกับคุณก่อนท'ีจะปฏิเสธ

บุคคลควรขอให้มีการอํานวยความสะดวกหรือการดัดแปลงเมื3อใด

ในเวลาใดก็ตามเม'ือคุณต้องการเปล'ียนแปลงกฎเกณฑ์ นโยบาย แนวปฏิบัติ บริการ
หรือโครงสร้างทางกายภาพของท'ีพักอาศัยเพ'ือผลประโยชน์เต็มรูปแบบจากท'ีอยู่อาศัยของคุณ หรือเพ'ือเข้าร่วมในโครงการหรือกิจกรรมท'ี HUD จัดขPึน
คุณควรอธิบายประเภทการอํานวยความสะดวกหรือการดัดแปลงท'ีคุณขอ หากสามารถเห็นความจําเป็นของคําขอได้อย่างชัดเจน
หรือผู้ให้บริการท'ีอยู่อาศัยของคุณทราบแล้ว คุณไม่จําเป็นต้องให้ข้อมูลอ'ืนใด หากไม่สามารถเห็นความต้องการของคําขอได้อย่างชัดเจน หรือผู้ให้บริการไม่ทราบ
คุณอาจจําเป็นต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการอํานวยความสะดวกหรือการดัดแปลงท'ีขอกับความทุพพลภาพของคุณ
คุณไม่จําเป็นต้องให้ข้อมูลทางการแพทย์อย่างละเอียด
นอกจากนDี สมาชิกครอบครัว เพ'ือน หรือทนายยังสามารถส่งคําขอให้คุณได้ คุณไม่จําเป็นต้องส่งคําขอในลักษณะเฉพาะหรือท'ีเวลาเฉพาะ
แต่โดยปกติแล้วจะเป็นประโยชน์หากคุณส่งคําขอเป็นลายลักษณ์อกั ษร
คุณอาจต้องการสอบถามว่าผู้ให้บริการด้านท'ีอยู่อาศัยมีวิธีการท'ีนิยมสําหรับการส่งคําขอหรือไม่ อย่างไรก็ตาม
ผู้ให้บริการด้านท'ีอยู่อาศัยต้องพิจารณาคําขอให้มกี ารอํานวยความสะดวกหรือการดัดแปลงท'ีสมเหตุสมผลของคุณ
แม้เม'ือคุณไม่ได้ใช้แบบฟอร์มหรือขัDนตอนท'ีนิยมก็ตาม

Thai

คู่มอื ทีอ) ยูอ่ าศัยทีเ) ป็ นธรรมสําหรับบุคคลทีม) คี วามทุพพลภาพด้านสุขภาพจิต
สติปัญญา หรือพัฒนาการ

คุณเคยมีประสบการณ์ถกู เลือกปฏิ บตั ิ ด้านที2อยู่อาศัยหรือไม่ คุณสามารถยื2นคําร้องเรียนต่อ HUD
หรือศูนย์ที2อยู่อาศัยที2เป็ นธรรมในท้องถิ2น

ไปที%

www.hud.gov/fairhousing/fileacomplaint

หรือโทรหาสายด่วนการเลือกปฏิ บตั ิ แห่งชาติ

HUD

1-800-669-9777 (ภาษาอังกฤษ/สเปน)

หรือ 1-800-877-8339
้ ิ การโดยรัฐบาลกลาง)
(บริ การส่ งต่ อข้ อความสํ าหรั บผูพ
หากผู้ให้บริการด้ านที2อยู่อาศัยโต้ตอบคุณเนื2 องจากคุณยื2นคําร้องเรียนเกี2ยวกับที2อยู่อาศัยที2เป็ นธรรม
ถือเป็ นการกระทําที3ผิดกฎหมาย
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ2 มเติ ม โปรดไปที2 www.hud.gov/fairhousing หรือติ ดต่อ สํานักงาน HUD
ท้องถิ2 น องค์กรที2อยู่อาศัยที2เป็ นธรรมของรัฐหรือท้องถิ2 น
นอกจากนีG โปรดไปที2ลิงก์ด้านล่างเพื2อเรียนรู้เพิ2 มเติ มเกี2ยวกับ
◆ สิทธิของบุคคลทีม- คี วามทุพพลภาพภายใต้กฎหมายว่าด้วยทีอ- ยูอ่ าศัยทีเ- ป็ นธรรม
◆ คําถามทีพ- บบ่อย มาตรา

504

◆ การอํานวยความสะดวกทีส- มเหตุสมผลภายใต้พระราชบัญญัติบญ
ั ญัตวิ า่ ด้วยทีอ- ยูอ่ าศัยที2เป็ นธรรม
◆ การดัดแปลงทีส- มเหตุสมผลภายใต้พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยทีอ- ยูอ่ าศัยที2เป็ นธรรม
◆ การประเมินคําขอมีสตั ว์เลียK งของบุคคลในลักษณะการอํานวยความสะดวกที2สมเหตุสมผลภายใต้พระราชบั
ญญัตวิ า่ ด้วยทีอ- ยูอ่ าศัยทีเ- ป็ นธรรม
◆ คําประกาศของ

HUD

ว่าด้วยบทบาทของทีอ- ยูอ่ าศัยเพือ- บรรลุเป้ าหมายของโอล์มสเต็ด

Thai

