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THIS ESTABLISHMENT IS SUBJECT TO THE NEW YORK STATE HUMAN RIGHTS LAW
(EXECUTIVE LAW, ARTICLE 15)

องค์การนีอ
้ ยูภ
่ ายใต้อ�ำ นาจกฎหมายคุม
้ ครองสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐนิวยอร์ค
(กฎหมายการบริหาร มาตราที่ ๑๕)

DISCRIMINATION BASED ON AGE, RACE, CREED, COLOR,
NATIONAL ORIGIN, SEXUAL ORIENTATION, MILITARY STATUS,
SEX, DISABILITY, DOMESTIC VIOLENCE VICTIM STATUS, OR
MARITAL STATUS IS PROHIBITED BY THE NEW YORK STATE
HUMAN RIGHTS LAW IN:

การดูถก
ู เหยียดหยามทางด้านอายุ เผ่าพันธุ์ ความเชือ
่ ทางศาสนา สีผวิ
เชือ
้ ชาติ ความโน้มเอียงทางเพศ สถานภาพทางการทหาร ความแตกต่าง
ระหว่างเพศ ความพิการ สถานะการเป็นเหยือ
่ ความรุนแรงภายในครอบครัว
หรือสถานภาพทางการสมรส ถือเป็นข้อห้ามตามกฎหมายคุม
้ ครองสิทธิมนุษย
ชนแห่งรัฐนิวยอร์ค :

EMPLOYMENT, BY EMPLOYERS OF FOUR OR MORE PEOPLE, EMPLOYMENT
AGENCIES, LABOR ORGANIZATIONS AND APPRENTICESHIP TRAINING
PROGRAMS

การจ้างงานโดยผูว
้ า
่ จ้างจำ�นวน ๔ คนขึน
้ ไป ตัวแทนผูจ
้ า
้ งงาน องค์การแรงงาน
และโปรแกรมการฝึกงาน

Also prohibited: discrimination in employment on the basis of Sabbath observance or
religious practices; prior arrest or conviction record; predisposing genetic characteristics.
Reasonable accommodations for persons with disabilities may be required. A reasonable
accommodation is an adjustment to a job or work environment that enables a person
with a disability to perform the essential functions of a job in a reasonable manner.
RENTAL, LEASE OR SALE OF HOUSING, LAND AND COMMERCIAL SPACE
Exceptions:
(1) rental of an apartment in an owner-occupied two-family house
(2) restrictions of all rooms in a housing accommodation to individuals of the same sex
(3) rental of a room by the occupant of a house or apartment
(4) sale, rental, or lease of accommodations of housing exclusively to persons 55 years 		
of age or older, and the spouse of such persons
Also prohibited: discrimination in housing on the basis of familial status (e.g. families
with children)

ข้อห้ามเพิม
่ เติม: ห้ามดูถก
ู เหยียดหยามโดยปฏิเสธการจ้างงานเนือ
่ งจากเหตุผลของการปฏิบต
ั ต
ิ น
ตามกฎสับบาธ หรือพิธก
ี รรมทางศาสนาต่างๆ หรือต่อผูท
้ เ่ี คยถูกจับหรือมีบน
ั ทึกการกระทำ�ความผิด
ทางกฎหมายมาก่อน หรือมีแนวโน้มในการตัดสินใจว่าจ้างเนือ
่ งจากลักษณะทางกรรมพันธุ์
การจัดสรรทีอ
่ ยูส
่ �ำ หรับผูพ
้ ก
ิ ารอาจเป็นสิง่ จำ�เป็น ทีพ
่ ก
ั อาศัยทีเ่ หมาะสมนับเป็นการปรับเปลีย
่ นให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำ�งานเพือ
่ ช่วยให้ผพ
ู้ ก
ิ ารทำ�หน้าทีก
่ ารงานทีจ
่ �ำ เป็นได้อย่างเหมาะสม
การให้เช่า ให้เช่าซือ
้ หรือการขาย ทีอ
่ ยูอ
่ าศัย ทีด
่ น
ิ และพืน
้ ทีท
่ างการค้า
ข้อยกเว้น:
(1) การให้เช่าอพาร์ตเม้นท์ในบ้านสำ�หรับสองครอบครัวทีต
่ นเป็นเจ้าของ
(2) การมีขอ
้ กำ�หนดให้เช่าห้องพักทุกห้องของทีอ
่ ยูอ
่ าศัยนัน
้ ๆ แก่บค
ุ คลทีม
่ เี พศเดียวกัน
(3) การให้เช่าห้องโดยผูอ
้ ยูอ
่ าศัยในบ้านหรืออพาร์ตเม้นท์
(4) การขาย การให้เช่า หรือการให้เช่าซือ
้ ทีพ
่ ก
ั อาศัยสำ�หรับบุคคลทีม
่ อ
ี ายุ ๕๕
ปีขน
้ึ ไปหรือคูส
่ มรส ของบุคคลนัน
้ ๆ
ข้อห้ามเพิม
่ เติม: ห้ามดูถก
ู เหยียดหยามโดยปฏิเสธการให้เช่าทีอ
่ ยูอ
่ าศัยจากเหตุผลด้านสถานภาพ
ทางครอบครัว (เช่น ครอบครัวทีม
่ เี ด็ก)
การจัดสรรทีอ
่ ยูแ
่ ละการปรับแต่งทีอ
่ ยูส
่ �ำ หรับผูพ
้ ก
ิ ารอาจเป็นสิง่ จำ�เป็น

Reasonable accommodations and modifications for persons with disabilities may also be
required.

กิจกรรมของนายหน้าและตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อห้ามเพิม
่ เติม: ห้ามคว่�ำ บาตรและการปิดกัน
้ ทางการค้า

ACTIVITIES OF REAL ESTATE BROKERS AND SALES PEOPLE
Also prohibited: commercial boycotts and blockbusting.

สถานทีพ
่ ก
ั อาศัยสาธารณะ รีสอร์ท หรือสถานทีใ่ ห้ความสำ�ราญ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม
โรงพยาบาล คลับ หรือสำ�นักงานการแพทย์
ข้อยกเว้น:
อายุไม่ถอ
ื เป็นหัวข้อทีไ
่ ด้รบ
ั การครอบคลุมในการจัดแบ่งสถานทีพ
่ ก
ั อาศัยสาธารณะ
้ ก
ิ ารอาจเป็นสิง่ จำ�เป็น
การจัดสรรทีอ
่ ยูท
่ เ่ี หมาะสมสำ�หรับผูพ
(มีผลบังคับตัง้ แต่วน
ั ที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๘)

PLACES OF PUBLIC ACCOMMODATION, RESORT OR AMUSEMENT SUCH AS
RESTAURANTS, HOTELS, HOSPITALS, CLUBS AND MEDICAL OFFICES
Exception:
Age is not a covered classification relative to public accommodations.
Reasonable accommodations for persons with disabilities may also be required.
(Effective January 1st, 2008.)
ADVERTISING AND APPLICATIONS RELATING TO EMPLOYMENT, REAL ESTATE,
PLACES OF PUBLIC ACCOMMODATION AND CREDIT TRANSACTIONS
EDUCATIONAL INSTITUTIONS: NON-SECTARIAN, TAX EXEMPT, PUBLIC AND
PRIVATE
ALL CREDIT TRANSACTIONS INCLUDING FINANCING FOR PURCHASE,
MAINTENANCE AND REPAIR OF HOUSING
If you wish to file a formal complaint with the Division of Human Rights, you must do so
within one year after the discrimination occurred. The Division’s services are provided
free of charge.
If you wish to file a complaint in State Court, you may do so within three years of the
discrimination. You may not file both with the Division and the State Court.
Retaliation for filing a complaint or opposing discriminatory practices is prohibited.
You may file a complaint with the Division if you have been retaliated against.

การโฆษณาและการรับสมัครอันเกีย
่ วข้องกับการจ้างงาน อสังหาริมทรัพย์ สถานทีห
่ รือทีพ
่ ก
ั
อาศัยของรัฐ และธุรกิจสินเชือ
่
สถาบันการศึกษา: มิให้ขน
้ึ กับลัทธิใด การได้รบ
ั การยกเว้นภาษี ทัง
้ ของรัฐและเอกชน
ธุรกิจสินเชือ
่ ทุกรูปแบบรวมถึงการสนับสนุนทางการเงินเพือ
่ ซือ
้ บำ�รุงรักษา
และซ่อมแซมทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
หากมีความประสงค์ทจ
่ี ะยืน
่ ข้อร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อแผนกคุม
้ ครองสิทธิมนุษยชน กรุณาส่ง
คำ�ร้องเรียนภายในเวลา ๑ ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์นน
้ั ๆ ขึน
้ ทางแผนกจะให้บริการดูแลคำ�ร้องเรียน
โดยไม่คด
ิ ค่าใช้จา่ ยใดๆ.
หากมีความประสงค์ทจ
่ี ะยืน
่ คำ�ร้องอย่างเป็นทางการต่อศาลรัฐ กรุณาส่งคำ�ร้องเรียนภายในเวลา ๓ ปี
ไม่อนุญาตให้ยน
่ื คำ�ร้องเรียนต่อหน่วยงานทัง้ สองแห่งพร้อมกัน
การแก้แค้นตอบโต้การยืน
่ คำ�ร้องเรียนหรือการต่อต้านการดูถก
ู เหยียดหยามถือเป็นข้อห้าม
คุณสามารถยืน
่ คำ�ร้องเรียนต่อแผนกคุม
้ ครองสิทธิมนุษยชนได้ หากถูกแก้แค้นตอบโต้

หากต้องการข้อมูลเพิม
่ เติม กรุณาเขียนหรือโทรติดต่อแผนกคุม
้ ครองสิทธิมนุษยชนทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ
ทีต
่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่: ONE FORDHAM PLAZA, 4TH FLOOR, BRONX, NY 10458

For further information, write or call the Division’s nearest office.
Headquarters: One Fordham Plaza, 4th Floor, Bronx, NY 10458

การดูถก
ู เหยียดหยามสร้างความเจ็บปวดอย่างแท้จริง
หากคุณเห็นหรือประสบเหตุการณ์ดงั กล่าว กรุณาแจ้งให้เราทราบ
เราอยูเ่ คียงข้างคุณ

แ ผ น ก คุ้ ม ค ร อ ง

สิทธิมนุษยชน

แห่งรัฐนิ
วยอร์ค

