
Các Hình Thức Bảo Vệ của 
Luật Nhân Quyền DC

Văn Phòng Nhân Quyền của DC thi hành Điều Luật Nhân Quyền DC mà theo luật này việc phân biệt đối xử trên cơ sở 19 
hình thức đối với những người sinh sống, tới thăm hoặc làm việc tại Hoa Thịnh Đốn là bất hợp pháp.  Điều Luật Nhân 
Quyền DC cấm phân biệt về nhà ở, việc làm, tiện nghi công cộng và các cơ sở giáo dục.

Các Hình Thức Bảo Vệ về Nhà Ở, Việc Làm, Tiện Nghi Công Cộng và Các Cơ Sở Giáo Dục bao gồm:

1. Sắc Tộc: phân biệt hoặc liên đới dựa trên nguồn gốc tổ tiên hoặc sắc tộc cá nhân
2. Màu Da: sắc tố da hoặc màu da 
3. Tôn Giáo: một hệ thống niềm tin mà có thể có hoặc không bao gồm tâm linh
4. Nguồn Gốc Quốc Gia: nước hoặc vùng nguồn gốc tổ tiên của cá nhân
5. Giới Tính: giới tính cá nhân; bao gồm quấy rối tình dục và quyền của phụ nữ cho con bú sữa mẹ 
6. Tuổi: 18 tuổi hoặc hơn
7. Tình Trạng Hôn Nhân: đã lập gia đình (cùng hoặc khác giới), độc thân, có quan hệ đối tác, ly dị, ly thân, và góa bụa
8. Diện Mạo Cá Nhân: diện mạo bề ngoài, tuy nhiên còn phụ thuộc vào các yêu cầu và tiêu chuẩn thương mại
9. Xu Hướng Tình Dục: đồng tính luyến ái, tình dục với người khác giới, và tình dục lưỡng tính 
10. Nhận Dạng hoặc Thể Hiện Giới Tính: nhận dạng, hành vi, bề ngoài, thể hiện có liên quan tới giới tính hoặc hành vi 

khác với  giới tính xác định lúc khai sinh
11. Trách Nhiệm Gia Đình: hỗ trợ cá nhân có trách nhiệm trong quan hệ, bao gồm nhưng không hạn chế với con cái, 

cháu và cha mẹ. 
12. Liên Kết Chính Trị: thuộc hoặc hỗ trợ một đảng phái chính trị
13. Tàn Tật: tàn tật về cơ thể hoặc tâm thần hạn chế đáng kể các hoạt động trong đời sống cá nhân (bao gồm cả HIV/

AIDS) 

Một số hình thức khác trong một số lĩnh vực bao gồm:

14. Ghi Danh (áp dụng đối với nhà ở, việc làm và tiện nghi công cộng): xin nhập học vào trung học, đại học, hoặc một 
số trường trung học. 

15. Tình Trạng Gia Đình (áp dụng đối với nhà ở, tiện nghi công cộng và các cơ sở giáo dục): cha mẹ hoặc người bảo hộ 
của trẻ dưới 18 tuổi

16. Thông tin về gen di truyền (áp dụng với việc làm và tiện ích công cộng): DNA hoặc lịch sử gia đình mà có thể cung 
cấp thông tin về khuynh hướng hoặc khả năng mắc bệnh của cá nhân. 

17. Nguồn Thu Nhập (áp dụng với nhà ở và các cơ sở giáo dục): nguồn tài chính cá nhân
18. Nơi Ở hoặc Nơi Làm Việc (áp dụng với nhà ở và tiện ích công cộng): vị trí địa lý của nhà ở hoặc nơi làm việc 
19. Tình Trạng là Nạn Nhân của Tội Phạm Gia Đình (áp dụng với nhà ở): một người bị bạo lực gia đình, bị  bạo hành tình 

dục và bị rình rập.

 Lưu ý rằng các định nghĩa trên chưa toàn diện. 
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