ຂ້ເທັດຈິງ

LGBT

ການຕິດຕ່

ສິດຕ່
ທ່ຢູ່ອາໄສທ່ເປັນທາ

“ເດັກນ້ອຍສອງລ້ານຄົນແມ່ນກາລັງໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູຈາກພແ
່ ມ່ທເ່ ປັນສາວປະ
ເພດສອງ (LGBT).”
-ໂຄງການຄວາມກ້າວໜ້າການເຄອ
ື່ ນໄຫວ ແລະ ສະພາຄວາມສະເໝີພາບຂອງ
ຄອບຄົວ ແລະ ສູນຄວາມກ້າວໜ້າຄົນອາເມຣິກັນ (Movement Advancement
Project & Family Equality Council & Center for American Progress)
“19% ຂອງບຸກຄົນປ່ຽນເພດຖືກປະຕິເສດຈາກການເຊົາ່ ແລະ 11% ຖືກໄລ່ອອກ
ຈາກທຢ
່ ູ່ອາໄສ ເນືອ
່ ງຈາກການການົດທາງເພດຂອງເຂົາເຈົ້າ.”

ຖ້າທ່ານຄິດວ່າ ທ່ານຖືກເລືອກປະຕິບດ
ັ ຕກ
່ ານດາເນີນການດ້ານທີຢ
່ ່ອາໄສ,
ໃຫ້ຕິດຕຫ
່ າ:

-ສູນຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄົນປື່ຽນເພດແຫື່ງຊາດ (National Center of
Transgender Equality)

ພັນທະມິດທີຢ
່ ອ
່ າໄສຍຸຕທ
ິ ານອດເວັສ (Northwest Fair Housing
Alliance)
35 W. Main Ave, Suite 250
Spokane, WA 99201
509-325-2665
1-800-200-FAIR (3247)
ແຟັກ: 1-866-376-6308
www.nwfairhouse.org
NWFHA ສາມາດແນະນາທາງເລືອກຂອງທ່ານໃຫ້ທ່ານ ແລະ ໃຫ້ການສະ
ໜັບສະໜນທ່ານໄດ້. ການບລິການຂອງ NWFHA ແມ່ນບ່ເສຍຄ່າ.

ການຕິດຕ່ທາງອອນລາຍ
“48% ຂອງຄູ່ທເ່ ປັນເພດດຽວກັນ ຜູທ
້ ເ່ ອ້ນວ່າເປັນການອານວຍຄວາມສະດວກ
ການດາລົງຊວິດປະສົບກັບການປະຕິບັດທຈ
່ າແນກຄວາມແຕກຕ່າງເປັນຜົນເສຍ
ແຕກຕ່າງກັນໄປຕັ້ງແຕ່ການປະຕິເສດການໃຫ້ເຊົາ
່ ເຖິງການສະເໜໃຫ້ການບລິ
ການໜ້ອຍລົງ.”
-ສູນຄົນ
້ ຄວ້າການແກື່ຕົວຂອງສາວປະເພດສອງແຫື່ງຊາດ (National Research
Center on LGBT Aging)
“1 ສາມ 3 ຄົນຂອງສາວປະເພດສອງ (LGBT) ແມ່ນເປັນຄົນສຜິວ. ຄົນທເ່ ປັນ
ສາວປະເພດສອງ (LGBT) ທເ່ ປັນຄົນສຜິວມທາງເລືອກດ້ານທຢ
່ ູ່ອາໄສໜ້ອຍ
ເຊິງ່ ອາດຈະຜັກດັນເຂົາເຈົາ
້ ເຂົາ້ ສູ່ທຢ
່ ູ່ອາໄສຕາມທຕ
່ ້ອງການໜ້ອຍລົງ ຫື ມຄວາມ
ເປັນເພືອ
່ ນບ້ານທມ
່ ລາຄາສູງຂນ
້ .”
-ໂຄງການຄວາມກ້າວໜ້າໃນການເຄອ
ື່ ນໄຫວ ແລະ
ສູນຄວາມຄບໜ້າຂອງຄົນອາເມຣິກັນ (Center for American Progress &
Movement Advancement Project)
“ຄູທ
່ ຕ
່ ່າງເພດກັນແມ່ນໄດ້ຮັບການເອື້ອອານວຍຫາຍກວ່າຄູທ
່ ເ່ ປັນເກ 15.9 ຢູໃ່ ນ
ການທົດລອງ, ແລະ ຫາຍກວ່າຄູເ່ ລັສບ້ຽນ 15.6.”

-ກະຊວງເຄຫາສະຖານ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງສະຫະລັດ (U.S
Department of Housing & Urban Development)

ຄະນະກາມະການສິດທິມະນຸດລັດວຊິງຕັນ (WA State Human
Rights Commission)
www.hum.wa.gov
ໜ່ວຍງານໂຄສະນາເລື່ອງສິດທິມະນຸດ (Human Rights
Campaign )
www.hrc.org
ຄະນະປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບສາວປະເພດສອງແຫ່ງຊາດ (National
LGBT Task Force)
www.thetaskforce.org
SAGE (ການບລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຜອ
ູ້ າວຸໂສ
LGBT)
www.sageusa.org

ຂ້ແນະນາດ່ວນສາລັບການເຊົ່າ
ແລະ ການເປັນເຈົ້າຂອງບ້ານ
“...ມີຫັກຖານ…ທີວ
ື່ ື່າ ເລັສບ້ຽນ,
ເກ, ບຸກຄົນທີມ
ື່ ີສອງເພດ ແລະ ູຜທ
ູ້ ແ
ີື່ ປງເພດ ແລະ ຄອບຄົວກາລັງຖກ
ແຍກອອກຈາກໂອກາດການໃຫ້ທຢ
ີື່ ອ
ູື່ າໄສບາງອັນຢູໃ
ື່ ນພາກເອກະຊົນ
ຕາມອາເພີໃຈ.”

~ກະຊວງເຄຫາສະຖານ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງສະຫະລັດ
(The U.S. Department of Housing & Urban Development)

ວຽກທີ່ໃຫ້ເປັນພື້ນຖານສາລັບການເຜີຍແຜ່ນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນບາງສ່ວນໂດຍການໃຫ້ທຶນພາຍໃຕ້ທຶນຊ່ວຍເຫືອ

ພັນທະມິດທຢ
່ ູ່ອາໄສຍຸຕິທານອດເວັສ

ຖືກຕ້ອງຂອງຄາຖະແຫງ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍທັງໝົດທີ່ມີຢໃ
່ ນການເຜີຍແຜ່ນີ້. 4/16 NWFHA ລ້າກັບກະຊວງເຄ

(NORTHWEST FAIR HOUSING ALLIANCE)

ຫາສະຖານ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງສະຫະລັດ. NWFHA ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ຄວາມ

(509) 325-2665
1 (800) 200-FAIR (3247)
www.nwfairhouse.org

ຂແ
້ ນະນາດ່ວນ: ການເຊົ່າ

ຂແ
້ ນະນາດ່ວນ: ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ

ສາລັບບຸກຄົນ LGBT

ສາລັບບຸກຄົນ LGBT ແລະ ຄອບຄົວ

ແລະ ຄອບຄົວ

ຄົ້ນຫາ ແລະ ຊອກເບິ່ງທະນາຄານ ແລະ ຜ້ໃຫ້ກ້ຢືມຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບປະ
ເພດຂອງເງິນກ້ເພື່ອບ້ານທີ່ມຢ
ີ ່ສາລັບງົບປະມານດ້ານເງິນຂອງທ່ານ. ຢ່ໃນລັດວຊິງຕັນ,

ເລືອກການເຊົ່າທີ່ທ່ານມັກ ເຊິ່ງຖືກກັບງົບປະມານທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ; ທ່ານບ່ຕ້ອງ
ເລືອກອອກຈາກພື້ນທີ່ດ້ວຍຕົວເອງ ເນື່ອງຈາກຄວາມມັກທາງເພດ ຫື ການການົດທາງເພດ

ບ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຄ່ກັນ ຫື ແຕ່ງງານກັນ, ຜ້ໃຫ້ຢືມຈາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕ່ທ່ານເທົ່າທຽມ

ຂອງທ່ານ.

ກັນກັບຄ່ຕ່າງເພດ ຫື ແຕ່ງງານຕ່າງເພດ ໃນເວລາດາເນີນຄາຮ້ອງຂເງິນກ້ຂອງທ່ານ.

ຢ່ໃນລັດວຊິງຕັນ, ທ່ານມີສິດເປີດເຜີຍການການົດສາວປະເພດສອງ (LGBT) ຂອງທ່ານຕ່ສາ

ປຽບທຽບລາຄານາຍໜ້າອະສັງຫາລິມມະຊັບ. ບ່ມນ
ີ າຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຄົນໜຶ່ງເໝ

ທາລະນະຊົນໄດ້. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍສາລັບບາງຄົນທີ່ຈາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຕ່ທ່ານ
ໃນເລື່ອງທີ່ຢ່ອາໄສ.

ດ້ວຍການການົດທາງເພດ, ທ່ານມີສິດເປີດເຜີຍຊື່ ແລະ/ຫື ຄາແທນນາມທີ່ທ່ານມັກໄດ້ (ນັ້ນຄື
ນາງ, ລາວ, ພວກເຂົາ...) *ເອກະສານ:
ສາລັບເອກະສານທາງກົດໝາຍ, ທື່ານ
ອາດຈະຕ້ອງໃຫ້ການລະບຸທາງກົດໝ
າຍ.
ເຖິງແນວໃດກື່ຕາມ, ທື່ານສາມາດບອກ
ວື່າ ຊື່ ແລະ ຄາແທນນາມໃດທີື່ທື່ານ
ຢາກຈະໃຫ້ອ້າງເຖິງຢູື່ນອກຄວາມຈາ
ເປັນທາງດ້ານເອກະສານກົດໝາຍຂອງ
ທື່ານ.
ຖ້າເອກະສານການລະບຸຕົວຂອງທື່ານ
ປື່ຽນແປງ, ທື່ານອາດຈະຕ້ອງສົື່ງເອກະ
ສານກົດໝາຍຫ້າສຸດມາໃຫ້.

ຖ້າທ່ານມີບັນຫາການລ່ວງລະເມີດຂອງ
ຜ້ເຊົ່າກັບຜເ້ ຊົ່າ (ນັ້ນຄື ຖືກເອີ້ນວ່າ ອີພເິ ຕດ (epithets), ມີຄວາມເສຍຫາຍຕ່ຊັບສິນ, ອື່ນໆ)
ອີງຕາມຄວາມນິຍົມ ຫື ການການົດທາງເພດຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຍື່ນຄາຮ້ອງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນຂອງທ່ານກັບຝ່າຍຈັດການ ຫື ເຈົ້າຂອງໃຫ້ເຊົ່າ. ຖ້າການລ່ວງລະເມີດຍັງບຢ
່ ຸດ, ໃຫ້ຕິດຕ່
ກັບໜ່ວຍງານທີ່ຢ່ອາໄສທີ່ເປັນທາໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຍື່ນຄາຮ້ອງຮຽນທີ່ຢ່ອາໄສທີ່ເປັນທາ.

າະສົມໃຫ້ກັບອີກຄົນໜຶ່ງ. ມັນຄືກັນກັບຊອກຊື້ເຄື່ອງນຸ່ງ, ບ່ແມ່ນວ່າຂະໜາດໜຶ່ງຈະໃສ່ໄດ້
ການປົກປ້ອງທ່ຢອ
ູ່ າໄສຂອງລັດຖະບານກາງຕ່ສາວປະເພດສອງ (LGBT)

ກັບທຸກຄົນ. ຊອກຫາອັນທີ່ເໝາະສົມ.

ປະຈຸບັນນີ້, ບທ
່ ັນມີກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ຫ້າມການຈາແນກຄວາມແຕກຕ່າງ
ທາງດ້ານທີ່ຢ່ອາໄສອີງຕາມຄວາມມັກທາງເພດ.

ເລືອກສະຖານທີ່ບ້ານທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ທ່ານສາມາດຈ່າຍຊື້ໄດ້; ຢ່າຮັບການແນະນາໃຫ້
ເລືອກເອົາບ່ອນທີ່ “ທ່ານອາດຈະມີຄວາມສະດວກສະບາຍເພີ່ມຂຶ້ນ” ຫື “ບ່ອນີ່ທີ່ມີຫາຍຄົນ

ເຖິງແນວໃດກ່ຕາມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ຢອ
່ າໄສທີ່ເປັນທາບລ
່ ວມມີການປົກປ້ອງຕ່ພື້ນ
ຖານທາງເພດ. ດັ່ງນັ້ນ, ບຸກຄົນທີ່ບ່ໄປຕາມເພດ, ມີເພດບ່ແຈ້ງ, ຫື ປ່ຽນເພດອາດຈະຂ
ການປົກປ້ອງຈາກການຈາແນກຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານທີ່ຢອ
່ າໄສພາຍໃຕ້ພື້ນຖານນີ້.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກົດລະບຽງການເຂົ້າເຖິງເທົ່າທຽມກັນຂອງສາວປະເພດສອງ (LGBT)
ທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງເຄຫາສະຖານ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງ

ຄືກັນກັບທ່ານ.” ທ່ານມີສິດທີ່ຈະອາໄສຢໃ
່ ສກ່ໄດ້ ທີ່ເງື່ອນໄຂຂອງທ່ານ (ອັນດັບຄວາມ
ໜ້າເຊື່ອຖື, ອັດຕາສ່ວນໜີກ
້ ັບລາຍຮັບ, ປະຫວັດການຈ້າງງານ, ອື່ນໆ) ມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຕາມເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການເງິນ.

ໃນເລື່ອງການລ່ວງລະເມີດໃນຖານະເປັນເຈົ້າຂອງບ້ານ, ໃຫ້ລາຍງານ ແລະ ຍື່ນຄາຮ້ອງ
ຮຽນເລື່ອງທີ່ຢອ
່ າໄສທີ່ເປັນທາກັບທາງ HUD.

ສະຫະລັດກ່າວໄວ້ວ່າ ບຸກຄົນທີ່ເປັນສາວປະເພດສອງ (LGBT) ບ່ສາມາດຖືກປະຕິ
ເສດເລື່ອງທີ່ຢອ
່ າໄສຢ່ໃນໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ຢ່ອາໄສທົດແທນຂອງລັດຖະບານ
ກາງ (ນັ້ນຄື ຂ້ທີ (Section) 8, ທີ່ຢ່ອາໄສສາທາລະນະ, ເງິນມັດຈາຄ້າປະກັນ FHA,
ອື່ນໆ)

ການປົກປ້ອງ LGBT ຂອງລັດວຊິງຕັນ
ໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2006, ກົດໝາຍຕ້ານການຈາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລັດວຊິງ
ຕັນ (WLAD) (RCW 49.60) ຫ້າມການຈາແນກຄວາມແຕກຕ່າງຢ່ໃນທີ່ຢອ
່ າໄສບົນ
ພື້ນຖານຄວາມມັກທາງເພດ ແລະ ການການົດທາງເພດ.

ກົດໝາຍນີ້ປົກປ້ອງທ່ານບໃ
່ ຫ້ຖືກປະຕິເສດຈາກການເຊົ່າ ຫື ການຂາຍ ຫື ການດາເນີນ
ການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ຢ່ອາໄສ. ມັນເປັນການຈາແນກຄວາມແຕກຕ່າງສາລັບ

ຈົ່ງຮັກສາເອກະສານ ແລະ ສາເນົາຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງກັບການດາເນີນການເຊົ່າຂອງທ່ານໄວ້ຢ່

ທ່ານ ທີ່ຈະຖືກປະຕິບັດແຕກຕ່າງ ເນື່ອງຈາກຄວາມມັກທາງເພດ ຫື ການການົດເພດ

ຕະຫອດ (ນັ້ນຄື ເຈ້ຍໂຄສະນາ, ການໃຫ້ເຊົ່າ, ໃບບິນຮັບເງິນ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄາຮ້ອງຮຽນ).

ຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກໜ້ອຍລົງ, ຖືກເກັບຄ່າສາລັບຜົວ/ເມຍ, ຫື ຖືກ
ບອກໃຫ້ຢ່ໃນອາຄານສະເພາະ, ພື້ນທີ່ສະເພາະ ຫື ບລິເວນໃກ້ຄຽງສະເພາະ, ອື່ນໆ.

ປຽບທຽບລາຄາ ແລະ ຊອກຫາທາງເລືອກດີທີ່ສຸດສາລັບປະກັນໄພຂອງຜ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
ບ້ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າທ່ານເປັນຄ່ກັນ ຫື ແຕ່ງງານກັນ ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ
ດຽວກັນ.

