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Pinoprotektahan ng Washington Fair Chance Act (Batas sa Patas na Pagkakataon ng Washington) - Revised Code of Washington 
(RCW, Inirebisang Kodigo ng Washington) kabanata 49.94 - ang mga aplikante sa trabaho na may kriminal na rekord.  
Ipinagbabawal ng batas ang awtomatiko o malinaw at direktang pagbubukod ng mga employer sa mga manggagawa mula sa 
konsiderasyon bago matukoy kung kwalipikado sana sila para sa posisyon. Ipinatupad ang batas noong Hunyo 2018.

*Hindi nalalapat ang Fair Chance Act sa mga employer na tumatanggap ng sinumang magkakaroon o maaaring mayroong hindi binabantayang 
access sa mga batang wala pang 18 taong gulang, mahihinang nasa wastong gulang, o mahihinang tao, ayon sa kahulugan ng batas; mga ahensiya 
sa pagpapatupad ng batas o hustisyang pangkrimen; mga pinansyal na institusyon; pambansa o nakarehistrong entidad sa seguridad; mga 
employer na naghahanap ng mga boluntaryong hindi empleyado; o mga employer na pinapayagan o kinakailangan ng batas na magtanong at 
isaalang-alang ang impormasyon tungkol sa kriminal na rekord ng aplikante para sa mga layunin ng pagtatrabaho.

Mga Advertisement ng Trabaho
Hindi maaaring mag-advertise ang mga employer* ng mga pagbubukas ng trabaho sa paraang ibinubukod ang mga taong may mga 
kriminal na rekord sa panahong nag-a-apply sila. 
Hindi maaaring ipahayag ng isang anunsiyo sa trabaho ang “bawal ang mga kriminal,” “dapat walang kriminal na background,” o 
magpahayag ng parehong mensahe.

Mga Aplikasyon sa Trabaho
Hindi maaaring isama sa mga aplikasyon sa trabaho ang anumang katanungang naghahanap ng impormasyon tungkol sa kriminal na 
rekord ng aplikante.

Proseso ng Pagkuha sa Trabaho
Hanggang sa magkaroon ng paunang pagtukoy na kwalipikado ang aplikante para sa posisyon, ang mga employer sa Washington ay 
hindi maaaring:

1. Magtanong nang pasalita o pasulat tungkol sa kriminal na rekord ng aplikante;

2. Tumanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng pagsusuri ng background ng kriminal na kasaysayan;

3. Kumuha ng impormasyon tungkol sa kriminal na rekord ng aplikante; o

4. Magpatupad ng mga patakaran o gawing awtomatiko o malinaw at direktang ibinubukod ang mga aplikante sa trabaho na 
may kriminal na rekord, kabilang na ang pagtanggi sa mga aplikante dahil sa pagkabigong ibunyag ang kriminal na rekord.

Maaari kang maghain ng reklamo tungkol sa potensyal na paglabag sa Fair Chance Act sa Tanggapan ng Attorney General sa 
pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng email sa fairchancejobs@atg.wa.gov, pagtawag sa (833) 660-4877, o paggamit ng online na 
form na naka-link sa ibaba ng aming webpage sa Fair Chance Act sa www.atg.wa.gov/fair-chance-act. Makikipag-ugnayan sa iyo ang 
isang miyembro ng tauhan.  
Maaaring maghain ang sinuman ng reklamo sa ilalim ng Fair Chance Act, hindi lamang ang mga aplikante sa trabaho.

Mga Kinakailangan

Paghain ng Reklamo

Ano ang Fair Chance Act?

Ibinigay ang flyer ng impormasyong ito bilang mapagkukunan para sa pangkalahatang edukasyon at hindi ito ibinigay para sa layuning makapagbigay ng anumang uri ng legal na payo.
Maaaring hilingin ng mga taong may kapansanan na ibigay ang materyal na ito sa isang alternatibong format sa pamamagitan ng pagtawag sa Accessibility Coordinator  

(Tagapag-ugnay para sa Accessibility) ng aming tanggapan sa (360) 586-7696 o pagsagot ng online na form sa www.atg.wa.gov/ago-accessibility-policy.

Washington Fair Chance Act
Gabay para sa Mga Employer at  

Empleyado sa Estado ng Washington

http://www.atg.wa.gov/wing-luke-civil-rights-division
mailto:fairchancejobs%40atg.wa.gov?subject=
http://www.atg.wa.gov/fair-chance-act
http://www.eeoc.gov/employees/charge.cfm

