
 
 

 

 
 

 
Thông báo Không Phân biệt Đối xử 
Thành phố Seattle (Thành phố) đảm bảo rằng không ai bị phân biệt 
đối xử trong các chương trình và hoạt động của Thành phố dựa trên 
chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, độ tuổi, 
hoặc tình trạng khuyết tật của họ như được quy định trong Tiêu mục 
VI của Civil Rights Act of 1964 (Đạo luật về Quyền Công dân năm 
1964), Civil Rights Restoration Act of 1987 (Đạo luật Khôi phục 
Quyền Công dân năm 1987) (P.L. 100.259), Age Discrimination Act 
of 1975 (Đạo luật Chống Phân biệt Đối xử Tuổi tác năm 1975), như 
được sửa đổi, và Tiêu mục II của American with Disabilities Act (Đạo 
luật Người Mỹ Khuyết tật). Thành phố cũng tuân thủ các luật tiểu 
bang và địa phương bổ sung về quyền công dân và đảm bảo rằng 
không ai bị phân biệt đối xử trong các chương trình và hoạt động của 
Thành phố dựa trên khuynh hướng tính dục, nhận dạng giới tính, tình 
trạng hôn nhân, tình trạng làm cha mẹ, ý thức hệ chính trị, tín 
ngưỡng, nguồn gốc tổ tiên, sự tham gia trong chương trình nhà ở 
Mục 8, tình trạng quân nhân hay tình trạng cựu chiến binh, hoặc do 
việc cho con bú ở nơi công cộng của họ, như được quy định trong 
Seattle Municipal Code (Bộ Quy tắc Thành phố Seattle) 14.04, 14.06 
và 14.10. 
 
Bất cứ ai cảm thấy mình là đối tượng của sự phân biệt đối xử được 
bảo vệ theo Tiêu mục VI hoặc các luật khác có thể nộp đơn khiếu nại 
với Seattle Office for Civil Rights (Văn phòng Quyền Công dân Thành 
phố Seattle). 
 
Để biết thêm thông tin về City of Seattle Title VI program (Chương 
trình Tiêu mục VI của Thành phố Seattle), hoặc thông tin về cách nộp 
đơn khiếu nại, hãy gọi Seattle Office for Civil Rights theo số (206) 
684-4500, email ocr_intake@seattle.gov, truy cập 
www.seattle.gov/civilrights hoặc đến gặp trực tiếp tại 810, Third 
Avenue, Suite 750, Seattle, WA 98104. Seattle Office for Civil Rights 
mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 
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