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tiến trình và làm việc với những người ở thuê 
trong tinh thần hợp tác để tìm giải pháp tốt nhất. 
Nếu người ở thuê cung cấp cho quí vị các thông 
tin cá nhân hay y khoa khác của họ, quí vị phải 
bảo mật các chi tiết này. 

Những người chủ nhà phải làm việc với những 
người thuê nhà để tìm và thực hiện sự sắp xếp 
để đáp ứng nhu cầu càng sớm càng tốt. Nếu 
điều này không thể thực hiện được mà không 
gây khó khăn quá đáng, hay nếu phải mất một 
thời gian dài để thực hiện, quí vị phải cung cấp 
giải pháp tạm thời hay “giải pháp tốt nhất kế tiếp 
có được (next-best)” để đáp ứng nhu cầu. 

Các chương trình và các hoàn 
cảnh đặc biệt trong vấn đề gia cư 
Theo Luật, các chương trình đặc biệt thì được 
cho phép để giúp một nhóm những người nào bị 
bất lợi theo các căn cứ của Luật với điều kiện 
các chương trình này đáp ứng các yêu cầu do 
Luật định ra. Các ví dụ bao gồm việc xây những 
căn nhà dành cho cao niên, cho những người bị 
tàn tật hay các sinh viên đại học với gia đình 
của họ. 

Khi nào thì Luật không áp dụng 
Luật không áp dụng trong trường hợp có sự bất 
đồng ý kiến hay “mâu thuẫn cá tính” với một 
người chủ nhà hay một người ở thuê khác mà 
không có liên hệ đến các điều được Luật bảo 
vệ, hay nếu người ở thuê dùng chung phòng 
tắm hay nhà bếp với người chủ nhà hay với gia 
đình của người chủ nhà. 

Quí vị có thể thăng tiến vấn đề 
nhân quyền trong gia cư 
Những người cung cấp gia cư có thể thực hiện 
một số bước để ngăn ngừa sự kỳ thị và sách 

nhiễu đồng thời giải quyết vấn đề nhân quyền 
trong sự cho thuê nhà bằng cách phát triển: 

các chính sách chống kỳ thị và chống sự 
sách nhiễu 

các kế hoạch để duyệt lại và tháo gỡ những 
rào cản gây trở ngại 

các phương pháp để giải quyết với các thỉnh 
cầu xin sắp xếp để đáp ứng nhu cầu 

các phương thức để giải quyết các sự tranh 
chấp một cách mau chóng và hiệu quả 

giáo dục và các chương trình huấn luyện. 

■	 

■	 

■	 

■	 

■	 

Việc bảo đảm sao cho các điều lệ, chính sách, 
thủ tục, các tiến trình làm quyết định và phong 
cách hoạt động của cơ quan, tổ chức không tạo 
ra các rào cản và không gây nên sự kỳ thị là 
điều quan trọng. Các lĩnh vực là nơi các sự cản 
trở có thể hiện hữu bao gồm các tiêu chuẩn về 
chờ đợi và sự hội đủ điều kiện để thuê nhà, và 
các quy định về số người được quyền cư ngụ 
trong nhà bao gồm các chính sách về khách 
đến thăm và các yêu cầu về số phòng ngủ. 

Hãy làm theo một số các nguyên 
tắc nhân quyền chủ yếu: 

thiết kế sự bao gồm tất cả mọi người 
(inclusively) – điều này có nghĩa là nghĩ đến 
những vấn đề của những người có các nhu 
cầu đặc biệt trước khi quí vị thiết kế việc xây 
dựng chúng cư của quí vị, lập ra các điều lệ 
của quí vị, vân vân, sao cho nhà của quí vị 
không gây nên những sự cản trở mới 

phát hiện và xóa bỏ những sự cản trở hiện có 

tối ưu hóa sự hội nhập – điều này có nghĩa là 
sắp xếp gia cư và các chương trình mà bao 
gồm tất cả mọi người, để ai cũng có thể góp 
phần và tham gia 

nghĩ đến các nhu cầu của các cá nhân và 
tìm giải pháp khả thi nhất 

■	 

■	 

■	 

■	 
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Gia cư là một vấn đề về nhân 
quyền 
Luật quốc tế nói rằng những người ở tại Canada 
có quyền tìm được nơi cư ngụ tốt vừa với khả 
năng tài chánh của họ. Để giúp thực hiện điều 
này tại Ontario, những người ở nhà thuê và 
những người chủ nhà (hay các công ty gia cư) 
có các quyền và trách nhiệm theo Luật Nhân 
Quyền (Human Rights Code). 

Theo Luật, tất cả mọi người đều có quyền được 
đối xử bình đẳng trong vấn đề gia cư mà không 
bị kỳ thị hay sách nhiễu. Là một người chủ nhà, 
quí vị có trách nhiệm bảo đảm rằng nhà mà quí 
vị cho thuê thì không có sự kỳ thị và sách nhiễu. 

Người ta không thể bị từ chối cho thuê nhà, bị 
quấy rầy bởi người chủ nhà hay những người ở 
thuê khác, hay bị đối xử bất công bởi: 

chủng tộc, màu da hay nguồn gốc sắc tộc 
của họ 

các niềm tin và việc thực hành tín ngưỡng 
của họ 

tổ tiên của họ , kể cả những người thuộc 
dòng dõi người Thổ dân 

nguyên quán của họ 

quốc tịch của họ, kể cả tình trạng tỵ nạn 

phái tính của họ (kể cả có thai và đặc điểm 
giới tính) 

tình trạng gia đình của họ 

tình trạng hôn nhân của họ, kể cả những 
người có người bạn đời cùng phái tính 

sự tàn tật của họ 

khuynh hướng tình dục của họ 

tuổi tác của họ, kể cả những em 16 hay 17 
tuổi và không còn sống chung với cha mẹ 
của các em 

họ nhận trợ cấp xã hội. 
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■	 
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Người dân cũng được bảo vệ nếu họ bị kỳ thị bởi 
vì họ là bạn hay là thân nhân của một người 
thuộc các dạng kể trên. 

Các quyền về gia cư áp dụng 
tại nơi nào? 
Quyền được đối xử bình đẳng không bị kỳ thị áp 
dụng khi thuê hay mua một đơn vị cư trú [ví dụ, 
trong một tòa cao ốc chúng cư, một căn condo, 
gia cư hợp tác (co-op) hay một căn nhà]. Quyền 
này cũng được áp dụng trong vấn đề chọn để 
cho thuê hay tống xuất những người ở thuê, các 
điều lệ về việc quy định số người cư trú trong 
một đơn vị và các quy định, các sự sửa chữa, 
việc sử dụng các dịch vụ và cơ sở tiện nghi liên 

hệ, và sự hưởng dụng các tiện nghi tổng quát 
của tòa nhà nơi cư ngụ. 

Là một người chủ nhà hay một công ty gia cư, 
quí vị là một trong số những người chịu trách 
nhiệm bảo đảm cho nhân quyền của những 
người ở thuê được tôn trọng. Các nhà lập pháp, 
những người làm chính sách, các nhà hoạch định 
và những người thiết kế chương trình, các hội 
đồng và các tòa án cũng phải chắc chắn là các 
hoạt động, các chiến lược và quyết định của họ 
phải giải quyết các vấn đề về kỳ thị trong gia cư. 

Chọn những người ở thuê 
Luật qui định những phương thức cho thuê nào 
thì được chấp nhận và thông tin nào quí vị có 
thể hỏi trong việc chọn lựa người ở thuê để cho 
thuê nhà: 

Có thể yêu cầu cho biết về quá trình thuê 
nhà trước đây, các thư giới thiệu tín dụng 
và/hay kiểm tra tín dụng. Việc không có quá 
trình thuê nhà hay không có lịch sử tín dụng 
không thể được coi là điểm xấu. 

Quí vị có thể hỏi các chi tiết về lợi tức, nhưng 
quí vị cũng phải hỏi và cứu xét điều đó 
chung với bất cứ thông tin nào có sẵn về quá 
trình thuê nhà trước đây, các thư giới thiệu 
tín dụng và kiểm tra tín dụng (ví dụ như 
thông qua Equifax Canada). 

Quí vị chỉ có thể được quyền xét riêng vấn 
đề lợi tức khi không còn có thông tin nào 
khác có sẵn. 

Quí vị chỉ có thể sử dụng thông tin về lợi tức 
để xác nhận là một người có đủ lợi tức để trả 
tiền thuê nhà. Trừ khi quí vị là cơ quan cung 
cấp gia cư có trợ cấp, việc áp dụng luật quy 
định 30% lợi tức là điều bất hợp pháp. 

Quí vị có thể yêu cầu một “người bảo chứng” 
để ký hợp đồng cho thuê nhà – nhưng chỉ khi 
nào quí vị áp dụng các yêu cầu này với tất 
cả những người ở thuê, chứ không phải riêng 
với những người được Luật nhận dạng bảo 
vệ, ví dụ như những người di dân mới đến 
hay những người lãnh trợ cấp xã hội. 

■	 

■	 

■	 

■	 

■	 

Sắp xếp để đáp ứng các nhu 
cầu của người ở thuê 
Quí vị có một nghĩa vụ pháp lý trong việc cố 
gắng sắp xếp để đáp ứng các nhu cầu của 
người ở thuê (đáp ứng các nhu cầu đặc biệt mà 
họ có thể có) nếu họ thật sự có các nhu cầu đó, 
dựa trên các căn cứ của Luật. Quí vị phải sắp 
xếp để đáp ứng các nhu cầu cho tới mức bị khó 
khăn quá đáng, dựa trên vần đề chi phí, sự có 
sẵn các nguồn tài trợ từ bên ngoài, hay các lo 
ngại về vấn đề sức khỏe và sự an toàn. 

Ví dụ, một người ở thuê bị tàn tật, quí vị có thể 
phải cần thực hiện những sự thay đổi trong căn 
hộ, lối vào chúng cư, các vỉa hè hay các khu 
vực đậu xe. 

Một số những người ở thuê cần những sự thay 
đổi về luật lệ và cách thực thi để đáp ứng các sự 
thay đổi về hoàn cảnh gia đình hay các sự thực 
hành tín ngưỡng. Đôi khi một người ở nhà thuê 
nào mà không khỏe hay làm phiền những người 
khác (hoặc do bị tàn tật hay vì chính họ là mục 
tiêu của sự kỳ thị) có thể cần sự giúp đỡ. Quí vị 
nên thẩm định vai trò của mình để xem quí vị, 
với tư cách là người chủ nhà, có những điều gì 
có thể giúp được hay không. 

Quí vị và những người ở thuê của quí vị chia sẻ 
trách nhiệm trong việc sắp xếp để đáp ứng nhu 
cầu. Quí vị phải đóng một vai trò tích cực trong 
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