
Ủy Ban Nhân Quyền Kentucky là cơ quan được lập ra để bảo đảm quyền bình 
đẳng cho tất cả mọi người. Mục tiêu chính yếu là để bảo vệ cho quý vị không 

bị phân biệt đối xử, bằng cách vận dụng và đẩy mạnh Luật Dân Quyền Kentucky và 
các luật dân quyền của liên bang.

Các Cơ Sở Công Cộng

Các Trao đổi về Tài chánh 

Kentucky là tiểu bang đầu tiên ở phía nam cấm sự kỳ thị
nhờ vào đạo luật này. 

Ủy Ban tiếp nhận, điều tra, hòa giải, khởi tố, và phán
quyết các vụ kiện vi phạm Luật Dân Quyền Kentucky. Ủy Ban
Nhân Quyền Kentucky cũng được Bộ Gia Cư và Phát Triển 

Đô Thị, Ủy Ban Cơ Hội Tuyển Dụng Bình Đẳng Hoa Kỳ
trao thẩm quyền để thực thi các luật dân quyền của liên bang.

Ủy Ban được ủy nhiệm hướng dẫn công chúng về các
luật chống sự kỳ thị và các lợi ích của sự bình đẳng. Chúng 
tôi hướng dẫn một chương trình toàn diện về giáo dục, đào
tạo, nghiên cứu, vươn rộng và hợp tác để thực thi mạnh mẽ 
công tác này.

Gia Cư

Tuyển Dụng

Sơ lược về Ủy Ban Nhân Quyền

Chúng tôi rất tự hào về các thành quả đạt được 
trong lãnh vực nhân quyền trong suốt nửa thế kỷ qua.
Văn phòng chính của Ủy Ban đặt tại Louisville và văn
phòng Bắc Kentucky tại Covington đã mở rộng cánh 
cửa cơ hội cho hàng ngàn người dân.

Quốc hội tiểu bang Kentucky lập ra Ủy Ban Nhân
Quyền vào năm 1960, đó là một cơ quan phục vụ về
nhân quyền lâu đời nhất nằm ở phía nam đường biên
Mason-Dixon. Vai trò của cơ quan này là khuyến khích 
việc đối xử bình đẳng, thúc đẩy sự tôn trọng và hiểu
biết lẫn nhau, đồng thời cản ngăn sự kỳ thị chủng tộc 
đối với các nhóm thiểu số, cũng như đối với các thành 
viên của nó.

Vào năm 1966, vai trò của cơ quan được mở rộng 
bằng việc thông qua đạo luật Dân Quyền Kentucky
(KRS-344). Đạo luật này quy định sự kỳ thị là bất hợp 
pháp; và giao cho Ủy Ban quyền củng cố đạo luật trên
toàn lãnh thổ tiểu bang.

Hội Đồng Các Ủy Viên của Ủy Ban Nhân Quyền
phán quyết các vụ kiện về sự kỳ thị với thẩm quyền
của một tòa án pháp luật.

    

  Những căn cứ sau đây 
được bảo vệ theo Luật: 
Tuổi, Màu da, Khuyết tật, 

Gia cảnh, Quốc tịch gốc, 
Chủng tộc, Tôn giáo, Phái tính, 

và Hút thuốc hay Không Hút 
thuốc. 

Luật Dân Quyền Kentucky 

Mỗi người được bảo vệ khỏi sự 
kỳ thị trong các lãnh vực sau đây: 
Gia cư, Tuyển dụng, Nợi Sinh hoạt 
Công cộng, và Sự Chuyển dịch Tài 
chánh. 

Sự kỳ thị là gì?



     

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn cần giúp đỡ, hay muốn
biết thêm thông tin. Hoặc liên hệ với chúng tôi bằng 
cách gửi thẻ yêu cầu thông tin dưới đây về Ủy Ban 
Nhân Quyền: Kentucky Commission on Human Rights,
332 W. Broadway, Suite 700, Louisville, Kentucky
40202. Nhớ thăm trang web của chúng tôi tại www.kchr.
ky.gov.
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Giáo Dục và Đào Tạo sẵn sàng  

      
Bình Đẳng là Quyên
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