
THE DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT AND HOUSING

THE MISSION OF THE DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT 
AND HOUSING IS TO PROTECT THE PEOPLE OF CALIFORNIA 
FROM UNLAWFUL DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT, 
HOUSING AND PUBLIC ACCOMMODATIONS, AND FROM 
THE PERPETRATION OF ACTS OF HATE VIOLENCE AND 
HUMAN TRAFFICKING.MGA MADALAS ITANONG 

 
TUNGKOL SA 

PINAGKUKUNAN NG KITA
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T
S May batas ang California na tinatawag na Batas sa Makatarungang Trabaho at Pabahay (Fair Employment and Housing 

Act, FEHA) na pumoprotekta sa mga tao mula sa diskriminasyon sa pabahay batay sa mga kategorya tulad ng lahi, 
kulay, bansang pinagmulan, kapansanan, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, katayuan ng pamilya, at seksuwal na 
oryentasyon at ilang pinagkukunan ng kita. Idinadagdag ng pinakabagong susog sa batas tungkol sa mga proteksiyon sa 
pinagkukunan ng kita ang mga taong gumagamit ng pederal, pang-estado, o lokal na subsidy o tulong na pera sa pabahay 
sa listahang ito ng mga protektadong grupo. Nangangahulugan ito na simula Enero 1, 2020, ang mga tagapagkaloob ng 
pabahay, tulad ng mga may-ari ng bahay o landlord, ay hindi maaaring tumangging magpaupa sa isang tao, o sa ibang 
paraan magdiskrimina sa taong iyon, dahil mayroon siyang subsidy sa pabahay, tulad ng isang Voucher sa Pagpili ng 
Pabahay ng Seksiyon 8 (Section 8 Housing Choice Voucher), na tumutulong sa kaniyang mabayaran ang kaniyang upa.

Ano ang bagong batas tungkol sa mga proteksiyon sa pinagkukunan ng kita? 

T Anong mga uri ng programa sa subsidy sa pabahay ang kasama sa batas sa proteksiyon ng pinagkukunan ng kita?

S Ipinagbabawal ng bagong batas ang diskriminasyon laban sa sinumang aplikante dahil ang aplikante ay gumagamit ng 
pederal, pang-estado, o lokal na subsidy sa pabahay para matulungan siyang bayaran ang upa. Ang Mga Voucher sa 
Pagpili ng Pabahay ng Seksiyon 8, ang programa ng Departamento ng Pagpapaunlad ng Pabahay at Kalunsuran-Mga 
Ugnayang Pambeterano (Department of Housing and Urban Development-Veterans Affairs Supportive Housing, HUD-
VASH), ang Mga Programa sa Pag-iwas sa Kawalan ng Tirahan at Mabilis na Bagong Pabahay (Homelessness Prevention 
and Rapid Re-Housing Programs), Mga Oportunidad sa Pabahay para sa mga Taong may AIDS (Housing Opportunities 
for Persons with AIDS) at mga programang nagbibigay ng tulong para sa depositong panseguridad, bukod sa iba pa, 
ay kasama lahat sa sakop ng proteksiyon ng bagong batas. Kasama rin sa listahang ito ng mga protektadong subsidy 
ang mga programa sa subsidy na lokal na pinopondohan at ginawa ng mga lungsod, county, at pampublikong ahensiya 
upang tugunan ang dumadaming kawalan ng tirahan. 

T Ano ang “tulong sa upa na Voucher sa Pagpili ng Pabahay ng Seksiyon 8”? Ano ang isang  
“VASH voucher”?

S Ang tulong sa upa na Voucher sa Pagpili ng Pabahay ng Seksiyon 8 ay pinopondohan ng Departamento ng Pagpapaunlad 
ng Pabahay at Kalunsuran ng U.S. (U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD) at pinapangasiwaan ito 
ng isang lokal na awtoridad sa pampublikong pabahay para tulungan ang mga sambahayang may mababang kita na 
mabayaran ang kanilang upa. Nagbabayad ang nangungupahang may voucher ng bahagi ng upa na paunang tinukoy at 
direktang binabayaran ng programa ng Seksiyon 8 ang nananatiling bahagi ng upa sa tagapagkaloob ng pabahay. 
Ang Programa na HUD-VASH ay isang uri ng Voucher sa Pagpili ng Pabahay ng Seksiyon 8 na nagbibigay ng tulong sa mga 
beteranong nakakaranas ng kawalan ng tirahan at sa kanilang mga pamilya. Kasama din sa programa ang pamamahala 
ng kaso at mga serbisyo sa klinika na ipinagkakaloob ng Departamento ng Mga Ugnayang Pambeterano (Department of 
Veterans Affairs).

T Sino ang dapat sumunod sa bagong batas?

S Dapat sumunod ang lahat ng mga tagapagkaloob ng pabahay sa bagong batas sa proteksiyon ng pinagkukunan ng 
kita ng FEHA. Kabilang dito ang mga pribadong may-ari ng bahay, kompanyang namamahala ng ari-arian, samahan 
ng mga may-ari ng bahay, mga korporasyon, at iba pang nagpapaupa ng pantirahang ari-arian sa California. 
Gayunpaman, hindi sakop ng batas ang mga may-ari ng tahanan na naninirahan sa kanilang bahay, condominium o 
iba pang yunit na para sa isang pamilya at nagpapaupa lamang ng isang kuwarto sa yunit na iyon. 



T
S Hindi maaaring gawin ng isang tagapagkaloob ng pabahay ang mga sumusunod na pagkilos batay lamang sa 

pinagkukunan ng kita, o sa tulong sa pabahay na natatanggap ng isang tao (hindi kumpletong listahan):

Ano ang ilang halimbawa ng mga ipinagbabawal na gawain?

1. Mag-anunsiyo o magpahayag na mas pinipili ang mga nangungupahang may partikular na mga pinagkukunan ng kita. 
2. Tanggihan ang aplikasyon mula sa isang potensiyal na mangungupahan, sumingil ng mas mataas na deposito o upa, o 

tratuhin ang potensiyal na mangungupahan o nangungupahan nang iba sa anumang ibang paraan dahil gumagamit 
ang potensiyal na mangungupahan o nangungupahan ng isang voucher ng Seksiyon 8 o iba pang subsidy sa pabahay. 

3. Tumangging pumasok sa o i-renew ang isang upa dahil gagamit ang nangungupahan ng voucher sa pabahay ng 
Seksiyon 8 o iba pang subsidy sa pabahay. 

4. Gambalain o wakasan ang anumang pag-upa dahil ang nangungupahan ay gumagamit o nagpaplanong gumamit ng 
voucher ng Seksiyon 8 o iba pang subsidy sa pabahay. 

5. Magsinungaling na hindi bukas para sa pagpapaupa ang isang pinapaupahang yunit dahil ang potensiyal na 
mangungupahan ay gagamit ng voucher sa pabahay ng Seksiyon 8 o iba pang subsidy sa pabahay. 

6. Magpataw ng anumang clause o hiwalay na bahagi o probisyon, kondisyon o paghihigpit sa mga tuntunin ng 
isang kasunduan dahil lang gagamit ang nangungupahan ng voucher ng Seksiyon 8 (ngunit hindi sakop iyong mga 
kinakailangan ng mga partikular na programa sa subsidy). 

7. Pigilan ang paggamit ng nangungupahan sa mga pasilidad o serbisyo sa pinapaupahang ari-arian (tulad ng languyan o 
fitness center) o tanggihan ang mga pagkukumpuni o pagpapaunlad sa ari-ariang nauugnay sa pagpapaupa, dahil sa 
paggamit ng voucher sa pabahay ng Seksiyon 8 o ibang subsidy. 

T Maaari bang ilagay ng mga tagapagkaloob ng pabahay sa isang abiso o anunsiyo na “Hindi ako tumatanggap ng Tulong 
sa Upa na Voucher sa Pagpili ng Pabahay ng Seksiyon 8”?

S Hindi. Simula Enero 1, 2020, hindi na legal ang paggawa, pag-print, paglalathala, pag-anunsiyo, o pagbabahagi sa 
anumang paraan ng abiso, pahayag, o anunsiyong nagsasabing tatanggihan ang isang nangungupahan dahil kabilang sa 
kaniyang pinagkukunan ng kita ang isang subsidy na voucher ng Seksiyon 8.

T Pinagbabawalan ba ang mga tagapagkaloob ng pabahay mula sa pagharang sa mga aplikanteng may tulong na subsidy 
sa pabahay batay sa ibang mga salik?
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S Hindi. Bagaman hindi maaaring tanggihan ng mga tagapagkaloob ng pabahay ang isang nangungupahan, o tratuhin ang 
potensiyal na mangungupahan nang iba kumpara sa ibang aplikante batay lamang sa kaniyang pagtanggap ng tulong sa 
pabahay, may karapatan pa rin ang mga tagapagkaloob ng pabahay na piliin ang lahat ng mga aplikante ayon sa kanilang 
legal na pamantayan sa pagpili ng nangungupahan. Naaangkop pa rin ang lahat ng mga batas sa makatarungang pabahay, 
na nagtitiyak na ang pagpili ng nangungupahan ay hindi kailanman batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, relihiyon, 
kasarian, katayuan ng pamilya, kapansanan, edad, ninuno, seksuwal na oryentasyon, pagkakakilanlan sa kasarian, 
pagpapahayag sa kasarian, henetikong impormasyon, katayuan ng kasal, katayuan sa militar o pagiging beterano, katayuan 
sa pagkamamamayan,* pangunahing wika,* o katayuan sa imigrasyon.* 

*Sinasaklawan ng Unruh Civil Rights Act, na naaangkop sa karamihan ng mga akomodasyon sa pabahay sa California. 

T Maaari pa rin bang tiyakin ng tagapagkaloob ng pabahay ang kwalipikasyon batay sa kita para matiyak na kayang 
bayaran ng aplikante ang upa?

S Oo. Gayunpaman, dapat isaalang-alang ng lahat ng mga tagapagkaloob ng pabahay ang lahat ng legal at nabeberipikang 
pinagkukunan ng kita ng isang aplikante o residente. Ang anumang perang ibabayad ng sambahayan ay dapat isama 
bilang bahagi ng taunang kita ng aplikante o residenteng iyon kapag tinutukoy kung natutugunan ng kaniyang kita ang 
mga kinakailangan para sa halaga ng upa o iba pang pinansiyal na pamantayan. Nangangahulugan itong dapat isaalang-
alang ng tagapagkaloob ng pabahay ang kabuuang kita ng mga taong magkasamang naninirahan o nagpapanukalang 
magkasamang maninirahan sa parehong batayan ng kabuuang kita ng mga kasal na tao na magkasamang naninirahan o 
nagpapanukalang magkasamang maninirahan.



T

S Kung gumagamit ang nangungupahan o aplikante ng subsidy sa pabahay, tulad ng isang voucher ng Seksiyon 8, 
pinahihintulutan lamang ang tagapagkaloob ng pabahay na isaalang-alang ang bahagi ng upa na sagot ng nangungupahan.  
Kung gumagamit ang tagapagkaloob ng pabahay ng pinansiyal na pamantayan o pamantayan sa kita na hindi lamang 
batay sa bahagi ng upa na babayaran ng nangungupahan, nakagawa na ang tagapagkaloob ng pabahay ng labag sa batas 
na nagdidiskriminang gawi sa pabahay. Bilang halimbawa:

Inanunsiyong ang isang yunit na may dalawang kuwarto ay may upa na $2,500 bawat buwan.  May patakaran 
ang gusali na ang lahat ng mga sambahayan ay dapat na may kitang hindi bababa sa tatlong beses ng laki ng upa 
para maging kwalipikado sa isang yunit.  Nag-apply ang isang sambahayang may voucher ng Seksiyon 8 para sa 
apartment.  Ang bahagi ng nangungupahan sa upa ay $500 at babayaran ng awtoridad sa pabahay ang karagdagang 
$2000.  Pinapahintulutan ang tagapagkaloob ng pabahay na kailanganin na ang nangungupahan ay may kita na 
hindi bababa sa $1500 kada buwan (ang bahagi ng nangungupahan X 3). Hindi maaaring pilitin ng tagapagkaloob ng 
pabahay na kailangang kumita ang nangungupahan ng tatlong beses ng laki ng kabuuang upa ng yunit ($7500) dahil 
magiging kabilang na dito ang bahaging babayaran ng awtoridad sa pabahay. Tingnan ang tsart na nagpapakita nito.

Kung gumagamit ang tagapagkaloob ng pabahay ng pinansiyal na pamantayan sa kwalipikasyon kung saan ang 
sambahayan ay kailangang may partikular na dami ng kita para maging kwalipikado sa isang yunit, paano matutugunan 
ng nangungupahang gumagamit ng Seksiyon 8 ang pinansiyal na pamantayan? 

Upa na Babayaran ng Nangungupahan:
Pinakamababang Kita:

Karaniwan Seksiyon 8
$2,500
$7,500

$500
$1,500

T Paano pinipili ng awtoridad sa pabahay ang mga nangungupahan sa ilalim ng tulong sa upa na Voucher sa Pagpili sa 
Pabahay ng Seksiyon 8? 

S Ang mga sambahayang tumatanggap ng tulong sa upa na Voucher sa Pagpili sa Pabahay ng Seksiyon 8 ay sumasailalim 
sa isang proseso ng pagberipika ng kanilang kita at pinanggalingan (background check) para sa mga partikular na salik na 
kaugnay ng pagiging mabuting nangungupahan, tulad ng kriminal na kasaysayan* at kasaysayan sa pagpapaalis mula sa 
tahanan.  Karaniwan ay kailangan ding sumunod ng mga tumatanggap ng tulong sa pabahay sa mga pamantayan ukol sa 
pagkilos sa mga tinutulungang yunit, at nagbibigay ito ng mga karagdagang insentibo sa mga nangungupahan para sumunod 
sa mga probisyon ng pagpapaupa.   Pinapahintulutan din ang mga tagapagkaloob ng pabahay na gawin ang kanilang sariling 
pagsusuri ng pinanggalingan hangga’t sumusunod ang pagsusuri sa mga pederal, pang-estado, at lokal na batas.
*May mga partikular na regulasyon din ang FEHA kaugnay ng Impormasyon sa Kriminal na Kasaysayan (Criminal History 
Information).

T Ang ibig sabihin ba ng bagong proteksiyon ay hindi na maaaring magtakda ng halaga ng upa ang tagapagkaloob ng upa?

S Hindi. Tinutukoy ng lokal na ahensiya ng pampublikong pabahay kung makatuwiran ang upang hinihiling ng 
tagapagkaloob ng pabahay para sa isang sambahayang tumatanggap ng tulong sa upa na Voucher sa Pagpili sa Pabahay 
ng Seksiyon 8. Isinasaalang-alang ang mga kritikal na salik sa merkado na nakaaapekto sa upa, tulad ng lokasyon, 
kalidad, laki, uri at tagal ng kinokontratang yunit, pati na rin ang anumang amenidad. Upang taasan ang upa, dapat 
munang sumunod ang tagapagkaloob ng pabahay sa anumang batas na naglilimita sa pagtaas ng upa para sa ilang 
mga pantirahang ari-arian at dapat silang magbigay sa nangungupahan at lokal na ahensiya ng pampublikong pabahay 
ng nakasulat na abiso sa ipinapanukalang pagtaas ng upa at magsumite ng Aplikasyon para sa Pagtaas ng Upa (Rent 
Increase Application). Ang upa para sa mga nangungupahang kasalukuyang tumatanggap ng tulong sa upa na Voucher 
sa Pagpili sa Pabahay ng Seksiyon 8 ay hindi maaaring lumagpas sa upang sinisingil para sa mga yunit na may mga 
nangungupahang hindi nakakatanggap ng tulong sa upa.

T Ano ang maaaring mangyari kapag hindi sinunod ng tagapagkaloob ng pabahay ang bagong batas?

S Ang mga nangungupahan at aplikante ay maaaring maghain ng pribadong kaso laban sa mga tagapagkaloob ng pabahay 
na lumalabag sa batas, o maaari din silang maghain ng reklamo sa DFEH. Iimbestigahan at susubukan ng DFEH na lutasin 
ang reklamo. Kung hindi nalutas ang reklamo at natukoy ng DFEH na mayroong paglabag sa batas, maaaring maghain ang 
DFEH ng kaso sa korte na humihiling ng mga remedyo kung saan maaaring kabilang ang pagbawi ng mga gastos mula sa 
sariling bulsa, isang injunction (kautusan) na ipinagbabawal ang hindi legal na gawain, access sa pabahay na hindi ibinigay 
ng may-ari ng bahay, mga bayad-pinsala para sa emosyonal na pagdurusa, mga sibil na parusa o bayad-pinsala bilang 
parusa, at mga gastos para sa abogado.

T Saan ako makakakuha ng higit pang impormasyon?

S Mangyaring tingnan ang aming website sa www.dfeh.ca.gov para sa higit pang impormasyon at sanggunian tungkol sa 
diskriminasyon sa pinagkukunan ng kita. 
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http://www.dfeh.ca.gov
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