
“ເດກັນ້ອຍສອງລ້ານຄົນແມ່ນກ າລັງໄດຮ້ັບການລ້ຽງດຈູາກພ ແ່ມທ່ ເ່ປນັສາວປະ

ເພດສອງ (LGBT).” 

-ໂຄງການຄວາມກາ້ວໜ້າການເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະ ສະພາຄວາມສະເໝີພາບຂອງ

ຄອບຄົວ ແລະ ສນູຄວາມກ້າວໜ້າຄນົອາເມຣກິັນ (Movement Advancement 

Project & Family Equality Council & Center for American Progress)  

   

“19% ຂອງບຸກຄົນປ່ຽນເພດຖືກປະຕິເສດຈາກການເຊົາ່ ແລະ 11% ຖືກໄລອ່ອກ

ຈາກທ ຢູ່່ອາໄສ ເນືອ່ງຈາກການກ ານົດທາງເພດຂອງເຂົາເຈົ້າ.” 

-ສູນຄວາມສະເໝີພາບຂອງຄນົປື່ຽນເພດແຫື່ງຊາດ (National Center of 

Transgender Equality)  

“48% ຂອງຄູ່ທ ເ່ປນັເພດດຽວກັນ ຜູທ້ ເ່ອ ້ນວ່າເປັນການອ ານວຍຄວາມສະດວກ

ການດ າລົງຊ ວິດປະສົບກັບການປະຕບິັດທ ຈ່ າແນກຄວາມແຕກຕ່າງເປັນຜນົເສຍ

ແຕກຕາ່ງກັນໄປຕັ້ງແຕ່ການປະຕເິສດການໃຫເ້ຊ່ົາເຖງິການສະເໜ ໃຫກ້ານບ ລິ

ການໜ້ອຍລົງ.” 

-ສູນຄົນ້ຄວາ້ການແກື່ຕົວຂອງສາວປະເພດສອງແຫື່ງຊາດ (National Research 

Center on LGBT Aging)      

   

“1 ສາມ 3 ຄົນຂອງສາວປະເພດສອງ (LGBT) ແມ່ນເປນັຄົນສ ຜິວ. ຄນົທ ເ່ປັນ

ສາວປະເພດສອງ (LGBT) ທ ເ່ປັນຄນົສ ຜວິມ ທາງເລອືກດ້ານທ ຢູ່່ອາໄສໜ້ອຍ 

ເຊ່ິງອາດຈະຜກັດັນເຂົາເຈ້ົາເຂົາ້ສູ່ທ ຢູ່່ອາໄສຕາມທ ຕ່້ອງການໜ້ອຍລົງ ຫ  ືມ ຄວາມ

ເປັນເພືອ່ນບ້ານທ ມ່ ລາຄາສູງຂ ນ້.” 

-ໂຄງການຄວາມກາ້ວໜ້າໃນການເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະ  

ສູນຄວາມຄ ບໜ້າຂອງຄົນອາເມຣກິັນ (Center for American Progress  &  

Movement Advancement Project) 

  

“ຄູທ່ ຕ່່າງເພດກັນແມ່ນໄດຮ້ັບການເອື້ອອ ານວຍຫ າຍກວ່າຄູທ່ ເ່ປນັເກ 15.9 ຢູໃ່ນ

ການທົດລອງ, ແລະ ຫ າຍກວ່າຄູເ່ລສັບ້ຽນ 15.6.”  

-ກະຊວງເຄຫາສະຖານ ແລະ ການພັດທະນາຕວົເມືອງຂອງສະຫະລດັ (U.S 

Department of Housing & Urban Development)  

“...ມຫີ ັກຖານ…ທີື່ວື່າ ເລັສບ້ຽນ,  

ເກ, ບຸກຄົນທີື່ມີສອງເພດ ແລະ  ູຜູ້ທີື່ແປງເພດ ແລະ ຄອບຄົວກ າລັງຖ ກ

ແຍກອອກຈາກໂອກາດການໃຫທ້ີື່ຢູື່ອາໄສບາງອັນຢູື່ໃນພາກເອກະຊົນ

ຕາມອ າເພໃີຈ.” 

~ກະຊວງເຄຫາສະຖານ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງສະຫະລັດ 

(The U.S. Department of Housing & Urban Development)    

ຄະນະກ າມະການສິດທມິະນຸດລັດວ ຊິງຕັນ (WA State Human 
Rights Commission) 
www.hum.wa.gov 
 
ໜ່ວຍງານໂຄສະນາເລ່ືອງສິດທມິະນຸດ (Human Rights 
Campaign ) 
www.hrc.org 
 
ຄະນະປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບສາວປະເພດສອງແຫ່ງຊາດ (National 

LGBT Task Force)  

www.thetaskforce.org 

  

SAGE (ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃຫແ້ກຜູ້່ອາວຸໂສ 

LGBT)  

www.sageusa.org  

ຖ້າທ່ານຄິດວ່າ ທ່ານຖກືເລືອກປະຕິບດັຕ ກ່ານດ າເນນີການດ້ານທ່ີຢ ່ອາໄສ, 

ໃຫຕ້ິດຕ ຫ່າ:  

 

ພັນທະມິດທ່ີຢ ອ່າໄສຍຕຸທິ 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 ສາມາດແນະນ າທາງເລືອກຂອງທ່ານໃຫທ່້ານ ແລະ ໃຫກ້ານສະ

ໜັບສະໜ ນທ່ານໄດ.້  ການບ ລກິານຂອງ NWFHA ແມ່ນບ ່ເສຍຄ່າ.  

ການຕິດຕ ່ ຂ  ້ເທັດຈິງ 

ການຕິດຕ ່ທາງອອນລາຍ 
ຂ ້ແນະນ າດ່ວນສ າລັບການເຊ່ົາ  

ແລະ ການເປນັເຈົ້າຂອງບ້ານ  

LGBT 
ສິດຕ ່ 

ທ ່ຢູ່ອາໄສທ ່ເປັນທ າ 

ພັນທະມິດທ ຢູ່່ອາໄສຍຕຸິທ ານອດເວັສ  

(NORTHWEST FAIR HOUSING ALLIANCE) 

(509) 325-2665 
1 (800) 200-FAIR (3247) 

www.nwfairhouse.org 

ວຽກທ່ີໃຫ້ເປັນພ້ືນຖານສ າລັບການເຜີຍແຜ່ນ້ີໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນບາງສ່ວນໂດຍການໃຫ້ທຶນພາຍໃຕ້ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອ

ຖືກຕ້ອງຂອງຄ າຖະແຫ ງ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍທັງໝົດທ່ີມີຢ ່ໃນການເຜີຍແຜ່ນ້ີ.  4/16 NWFHA ລ້າກັບກະຊວງເຄ

ຫາສະຖານ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງສະຫະລັດ.  NWFHA ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ່ຄວາມ 

 



ເລືອກການເຊົ່າທີ່ທ່ານມັກ ເຊິ່ງຖືກກັບງົບປະມານທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ;  ທ່ານບ ່ຕ້ອງ

ເລືອກອອກຈາກພື້ນທີ່ດ້ວຍຕົວເອງ ເນ່ືອງຈາກຄວາມມັກທາງເພດ ຫ ື ການກ ານົດທາງເພດ

ຂອງທ່ານ.   

ຢ ່ໃນລັດວ ຊິງຕັນ, ທ່ານມສິີດເປີດເຜີຍການກ ານົດສາວປະເພດສອງ (LGBT) ຂອງທ່ານຕ ່ສາ

ທາລະນະຊົນໄດ້. ມັນເປັນສ່ິງທີ່ຜິດກົດໝາຍສ າລັບບາງຄົນທີ່ຈ າແນກຄວາມແຕກຕ່າງຕ ່ທ່ານ

ໃນເລ່ືອງທີ່ຢ ່ອາໄສ.    

ດ້ວຍການກ ານົດທາງເພດ, ທ່ານມສິີດເປີດເຜີຍຊື່ ແລະ/ຫ ື ຄ າແທນນາມທີ່ທ່ານມັກໄດ້ (ນ້ັນຄື 

ນາງ, ລາວ, ພວກເຂົາ...)  *ເອກະສານ: 

ສ າລັບເອກະສານທາງກົດໝາຍ, ທື່ານ

ອາດຈະຕ້ອງໃຫ້ການລະບຸທາງກົດໝ

າຍ.  

ເຖິງແນວໃດກ ື່ຕາມ, ທື່ານສາມາດບອກ

ວື່າ ຊ ື່ ແລະ ຄ າແທນນາມໃດທີື່ທື່ານ

ຢາກຈະໃຫ້ອ້າງເຖິງຢູື່ນອກຄວາມຈ າ

ເປັນທາງດ້ານເອກະສານກົດໝາຍຂອງ

ທື່ານ.  

ຖ້າເອກະສານການລະບຸຕົວຂອງທື່ານ

ປື່ຽນແປງ, ທື່ານອາດຈະຕ້ອງສົື່ງເອກະ

ສານກົດໝາຍຫ ້າສຸດມາໃຫ້.  

ຖ້າທ່ານມບັີນຫາການລ່ວງລະເມີດຂອງ

ຜ ້ເຊົ່າກັບຜ ເ້ຊົ່າ (ນ້ັນຄື ຖືກເອ້ີນວ່າ ອີພເິຕດ (epithets), ມຄີວາມເສຍຫາຍຕ ່ຊັບສິນ, ອ່ືນໆ) 

ອີງຕາມຄວາມນິຍົມ ຫ ື ການກ ານົດທາງເພດຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຍ່ືນຄ າຮ້ອງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກ

ສອນຂອງທ່ານກັບຝ່າຍຈັດການ ຫ ື ເຈົ້າຂອງໃຫ້ເຊົ່າ. ຖ້າການລ່ວງລະເມີດຍັງບ ຢຸ່ດ, ໃຫ້ຕິດຕ ່

ກັບໜ່ວຍງານທີ່ຢ ່ອາໄສທີ່ເປັນທ າໃນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຍ່ືນຄ າຮ້ອງຮຽນທີ່ຢ ່ອາໄສທີ່ເປັນທ າ.  

ຈົ່ງຮັກສາເອກະສານ ແລະ ສ າເນົາຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງກັບການດ າເນີນການເຊົ່າຂອງທ່ານໄວ້ຢ ່

ຕະຫ ອດ (ນ້ັນຄື ເຈ້ຍໂຄສະນາ, ການໃຫ້ເຊົ່າ, ໃບບິນຮັບເງິນ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄ າຮ້ອງຮຽນ).   

ການປົກປ້ອງທ ່ຢູ່ອາໄສຂອງລັດຖະບານກາງຕ ່ສາວປະເພດສອງ (LGBT)  

ປະຈຸບັນນ້ີ, ບ ທ່ັນມກົີດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ຫ້າມການຈ າແນກຄວາມແຕກຕ່າງ

ທາງດ້ານທີ່ຢ ່ອາໄສອີງຕາມຄວາມມັກທາງເພດ.    

ເຖິງແນວໃດກ ່ຕາມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ຢ ອ່າໄສທີ່ເປັນທ າບ ລ່ວມມກີານປົກປ້ອງຕ ່ພື້ນ

ຖານທາງເພດ.  ດ່ັງນ້ັນ, ບຸກຄົນທີ່ບ ່ໄປຕາມເພດ, ມີເພດບ ່ແຈ້ງ, ຫ ື ປ່ຽນເພດອາດຈະຂ 

ການປົກປ້ອງຈາກການຈ າແນກຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານທີ່ຢ ອ່າໄສພາຍໃຕ້ພື້ນຖານນ້ີ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ກົດລະບຽງການເຂ້ົາເຖິງເທົ່າທຽມກັນຂອງສາວປະເພດສອງ (LGBT) 

ທີ່ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງເຄຫາສະຖານ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງ

ສະຫະລັດກ່າວໄວ້ວ່າ ບຸກຄົນທີ່ເປັນສາວປະເພດສອງ (LGBT) ບ ່ສາມາດຖືກປະຕິ

ເສດເລ່ືອງທີ່ຢ ອ່າໄສຢ ່ໃນໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ຢ ່ອາໄສທົດແທນຂອງລັດຖະບານ

ກາງ (ນ້ັນຄື ຂ ້ທີ (Section) 8, ທີ່ຢ ່ອາໄສສາທາລະນະ, ເງິນມັດຈ າຄ ້າປະກັນ FHA, 

ອ່ືນໆ) 

ການປົກປ້ອງ LGBT ຂອງລັດວ ຊິງຕັນ 

ໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2006, ກົດໝາຍຕ້ານການຈ າແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລັດວ ຊິງ

ຕັນ (WLAD) (RCW 49.60) ຫ້າມການຈ າແນກຄວາມແຕກຕ່າງຢ ່ໃນທີ່ຢ ອ່າໄສບົນ

ພື້ນຖານຄວາມມັກທາງເພດ ແລະ ການກ ານົດທາງເພດ.  

ກົດໝາຍນ້ີປົກປ້ອງທ່ານບ ໃ່ຫ້ຖືກປະຕິເສດຈາກການເຊົ່າ ຫ ື ການຂາຍ ຫ ື ການດ າເນີນ

ການອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ຢ ່ອາໄສ. ມັນເປັນການຈ າແນກຄວາມແຕກຕ່າງສ າລັບ

ທ່ານ ທີ່ຈະຖືກປະຕິບັດແຕກຕ່າງ ເນ່ືອງຈາກຄວາມມັກທາງເພດ ຫ ື ການກ ານົດເພດ

ຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກໜ້ອຍລົງ, ຖືກເກັບຄ່າສ າລັບຜົວ/ເມຍ, ຫ ື ຖືກ

ບອກໃຫ້ຢ ່ໃນອາຄານສະເພາະ, ພື້ນທີ່ສະເພາະ ຫ ື ບ ລິເວນໃກ້ຄຽງສະເພາະ, ອ່ືນໆ.    

ຄ້ົນຫາ ແລະ ຊອກເບ່ິງທະນາຄານ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ກ ້ຢືມຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບປະ

ເພດຂອງເງິນກ ້ເພື່ອບ້ານທີ່ມຢີ ່ສ າລັບງົບປະມານດ້ານເງິນຂອງທ່ານ.  ຢ ່ໃນລັດວ ຊິງຕັນ, 

ບ ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຄ ່ກັນ ຫ ື ແຕ່ງງານກັນ, ຜ ້ໃຫ້ຢືມຈ າເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕ ່ທ່ານເທົ່າທຽມ

ກັນກັບຄ ່ຕ່າງເພດ ຫ ື ແຕ່ງງານຕ່າງເພດ ໃນເວລາດ າເນີນຄ າຮ້ອງຂ ເງິນກ ້ຂອງທ່ານ.  

  

ປຽບທຽບລາຄານາຍໜ້າອະສັງຫາລິມມະຊັບ.  ບ ່ມນີາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຄົນໜຶ່ງເໝ

າະສົມໃຫ້ກັບອີກຄົນໜຶ່ງ. ມັນຄືກັນກັບຊອກຊື້ເຄ່ືອງນຸ່ງ, ບ ່ແມ່ນວ່າຂະໜາດໜຶ່ງຈະໃສ່ໄດ້

ກັບທຸກຄົນ. ຊອກຫາອັນທີ່ເໝາະສົມ.   

  

ເລືອກສະຖານທີ່ບ້ານທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ທ່ານສາມາດຈ່າຍຊື້ໄດ້; ຢ່າຮັບການແນະນ າໃຫ້

ເລືອກເອົາບ່ອນທີ່ “ທ່ານອາດຈະມຄີວາມສະດວກສະບາຍເພີ່ມຂ້ຶນ” ຫ ື “ບ່ອນ ີ ່ທີ່ມີຫ າຍຄົນ

ຄືກັນກັບທ່ານ.”  ທ່ານມີສິດທີ່ຈະອາໄສຢ ໃ່ສກ ່ໄດ້ ທີ່ເງ່ືອນໄຂຂອງທ່ານ (ອັນດັບຄວາມ

ໜ້າເຊື່ອຖື, ອັດຕາສ່ວນໜີກັ້ບລາຍຮັບ, ປະຫວັດການຈ້າງງານ, ອ່ືນໆ) ມີເງ່ືອນໄຂຄົບ 

ຕາມເງ່ືອນໄຂທາງດ້ານການເງິນ. 

  

ໃນເລ່ືອງການລ່ວງລະເມີດໃນຖານະເປັນເຈົ້າຂອງບ້ານ, ໃຫ້ລາຍງານ ແລະ ຍ່ືນຄ າຮ້ອງ

ຮຽນເລ່ືອງທີ່ຢ ອ່າໄສທີ່ເປັນທ າກັບທາງ HUD.  

 

ປຽບທຽບລາຄາ ແລະ ຊອກຫາທາງເລືອກດີທີ່ສຸດສ າລັບປະກັນໄພຂອງຜ ້ເປັນເຈົ້າຂອງ

ບ້ານ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຖ້າທ່ານເປັນຄ ່ກັນ ຫ ື ແຕ່ງງານກັນ ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ

ດຽວກັນ.  

 

 ຂ ແ້ນະນ າດ່ວນ: ການເຊ່ົາ  

ສ າລັບບຸກຄົນ LGBT  

ແລະ ຄອບຄົວ    

 ຂ ແ້ນະນ າດ່ວນ: ຄວາມເປນັເຈົ້າຂອງ  

ສ າລັບບຸກຄົນ LGBT ແລະ ຄອບຄົວ    


