Ủy Ban Nhân Quyền Bloomington
có thể giúp đỡ...
Nhân quyền ảnh hưởng tới hạnh phúc, sức khỏe và sự
thịnh vượng của một cộng đồng. Điều quan trọng là
cần phải bảo vệ các quyền này. Kể từ năm 1968, Ủy
Ban Nhân Quyền Bloomington có nhiệm vụ tư vấn cho
Hội Đồng Thành Phố về các vấn đề nhân quyền. Ủy Ban
cũng biểu dương các thành viên cộng đồng vì những
nỗ lực xuất sắc trong vấn đề nhân quyền.

Hãy tham gia.
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Phân biệt đối xử là bất hợp pháp.
Theo Đạo Luật Nhân Quyền Minnesota §363A, hành động phân biệt đối xử đối với một người theo
diện được luật pháp bảo vệ là bất hợp pháp. Phân biệt đối xử cũng là bất hợp pháp trong các vấn
đề được luật pháp bảo vệ. Ủy Ban Nhân Quyền Bloomington bảo đảm rằng TẤT CẢ các công dân
Bloomington đều có cơ hội và quyền hạn bình đẳng.
Ủy Ban Nhân Quyền:
Hòa giải các khiếu nại về phân biệt đối xử
Giáo dục và bênh vực quyền lợi trong các vấn đề nhân quyèn
Các diện được luật pháp bảo vệ là; tuổi, tín ngưỡng, màu da, tình trạng phụ thuộc vào trợ cấp chính phủ, tình trạng khuyết tật, hoàn cảnh gia
đình, tình trạng tham gia ủy ban địa phương, tình trạng hôn nhân, quốc gia nơi xuất thân, chủng tộc, tôn giáo, phái tính, và xu hướng tính dục
Các vấn đề được luật pháp bảo vệ: công ty, trợ giúp và trợ cấp, tín dụng, giáo dục, công ăn việc làm, gia cư, phương tiện trợ giúp đặc biệt
ở nơi côn cộng, các dịch vụ công cộng và trả đũa

Liên lạc với chúng tôi
nếu quý vị cảm thấy mình đã bị
phân biệt đối xử ở Bloomington
952-563-8733, TTY 952-563-8740

Thành Phố Bloomington không phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật trong việc tiếp nhận hoặc tiếp cận, hoặc điều trị hoặc công ăn việc làm liên quan tới các
dịch vụ, chương trình hoặc hoạt động của thành phố. Khi có yêu cầu, sẽ cung cấp phương tiện trợ giúp đặc biệt để tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia tất cả
các dịch vụ, chương trình và hoạt động của Thành Phố Bloomington. Khi có yêu cầu, thông tin này có thể được cung cấp dưới dạng chữ nổi Braille, bản in khổ lớn, băng
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ghi âm và/hoặc dạng điện tử.

