
“ແມເ່ປນັຜ ູ້ໃຫູ້ການເບ ງ່ແຍງດ ແລຕ ູ້ນຕໍ ແລະ ຮອບດູ້ານຢ ່ສ ໃ່ນສ ບຄອບຄ ວທ ມ່ ເດກັ

ນູ້ອຍ….8.6 ລູ້ານ (63%) ຄ ນແມ່ນແມດ່່ຽວ (ຊ ງເກ ລມໍ່າ).  

 - ສນູຄ ົ້ນຄວົ້າປິວ (Pew Research Center) 

   

“ຜ ູ້ເຄາະຮູ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດມກັຈະຜະເຊ ນໜູ້າກັບການຖກືຈໍາແນກ

ຄວາມແຕກຕາ່ງທາງດູ້ານທ ຢ່ ່ອາໄສຢ ່ເລືູ້ອຍໆເຊັ່ນ: ການໄລອ່ອກຈາກທ ຢ່ ອ່າໄສ ຫ  ື

ການປະຕ ເສດບໍໃ່ຫູ້ເຂ ູ້າມາຢ ອ່າໄສຕາມສະພາບຄວາມຮຸນແຮງທ ເ່ຂ າເຈ ູ້າປະສ ບ

ມາ ຫ ື ການຖກືເຈ ູ້າຂອງທ ຢ່ ອ່າໄສ ແລະ ຜ ູ້ຈັດການທ ຢ່ ອ່າໄສລ່ວງລະເມ ດທາງ

ເພດ.” 

-ສະມາຄ ມເສລພີາບພ ນລະເມືອງອາເມຣກິັນ (The American Civil Liberties 

Union) 

  

“ການຊອກຫາທ ຢ່ ອ່າໄສທ ປ່ອດໄພ ແລະ ລາຄາທ ສ່າມາດຈ່າຍໄດູ້ເປັນສວ່ນສາໍຄັນ

ຂອງບັນຫາຄວາມປອດໄພທາງດູ້ານທ ຢ່ ່ອາໄສສໍາລັບທຸກຄ ນ, ແຕແ່ມຍ່ ງປະເພດ

ສອງ (LGBT) ມັກຈະໄດູ້ຈ່າຍໃນລາຄາທ ບ່ໍຍ່ຕຸ ທໍາຢ ໃ່ນຕະຫ າດທ ຢ່ ່ອາໄສເນື່ອງ

ຈາກຄວາມມັກທາງເພດ ຫ  ືການກໍານ ດ/ການສະແດງອອກທາງເພດຂອງເຂ າເຈ ູ້າ.” 

-ສູນໂຄງການຄວາມຄືບໜົ້າ ແລະ ຄວາມກົ້າວໜົ້າໃນການເຄືື່ອນໄຫວຂອງຄ ນອາ

ເມຣກິນັ (Center for American Progress  &  

Movement Advancement Project) 

  

“ພວກເຮ າທຸກຄ ນມ ຜ ນປະໂຫຍດທາງດູ້ານສງັຄ ມ, ການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກ ດ

ຈາກຄວາມສະເໝ ພາບຍ ງ-ຊາຍຢ ໃ່ນຊ ວ ດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮ າ.  ເມື່ອແມຍ່ ງໄດູ້

ຮັບອໍານາດ, ມະນຸດຊາດທັງໝ ດໄດູ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດ.  ຄວາມສະເໝ ພາບຍ ງ-ຊາຍ

ບໍພ່ຽງແຕໃ່ຫູ້ແມຍ່ ງມ ອ ດສະລະຈາກບ ດບາດທາງສງັຄ ມຕາມທ ກ່າໍນ ດມາກ່ອນ 

ແລະ ແນວຄວາມຄ ດດັູ້ງເດ ມທາງເພດເທ ່ານັູ້ນ, ແຕຜ່ ູ້ຊາຍກໍມ່ ຄກືັນ.” 

-ຜູົ້ຊາຍເພືື່ອແມື່ຍິງ (HeForShe)  

ການເຄືື່ອນໄຫວເຕ ົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີຂອງອ ງການຢເູອັນວເີມັນ ເພືື່ອຄວາມສະເ

ໝີພາບຍິງ-ຊາຍ (UN Women Solidarity Movement for Gender Equality)  

“ເຮືອນ ແລະ ບູ້ານທ ່ປອດໄພ, ໝັູ້ນຄ ງ, ສາມາດຈ່າຍໄດູ້ ແລະ ເໝາະສ ມແມ່ນ

ມາດຕະການໜ ່ງຂອງຄຸນນະພາບຊ ວ ດ ທ ມ່ະນຸດທຸກໆຄ ນໄຝຫ່າ.”  

ແມື່ຍິງ ແລະ ທີື່ຢູື່ອາໄສ ໄປສູື່ເມືອງທີື່ກວາມເອ າທຸກຢື່າງ 

ໂຄງການຕັົ້ງຖິື່ນຖານຂອງມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ  

HUD-ການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ທ ີ່ຢ ີ່ອາໄສ 

ອາລາສກ້າ, ໄອດາໂຮ, ໂອເຣກອນ ແລະ ວໍຊິງຕັນ 

1-(800)-877-0246       www.hud.gov 

  

ຄະນະກໍາມະການສິດທິມະນຸດລັດວໍຊິງຕັນ 

1-800-233-3247      www.hum.wa.gov 

  

ສາຍດີ່ວນຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນແຫີ່ງຊາດ 

1-800-799-7233 ແລະ 1-800-787-3224 (TYY) 

www.thehotline.org 

  

ໂຄງການສິດທິຂອງແມີ່ຍິງເຊ ແອວຢ  (ACLU Women’s Rights Project) 

(212) 549-2644  

www.aclu.org/womensrights 

ຖູ້າທ່ານຄ ດວ່າ ທ່ານຖືກເລືອກປະຕ ບັດຕ່ໍການດໍາເນ ນການດູ້ານທ ່ຢ ່ອາໄສ, ໃຫູ້ຕ ດ

ຕ່ໍຫາ:   

 

ພັນທະມ ດທ ່ຢ ່ອາໄສຍຸຕ ທໍານອດເວັສ (Northwest Fair Housing Alliance)  

35 W. Main Ave, Suite 250  

Spokane, WA 99201 

  

ໂທຣ: 509-325-2665 

1-800-200-FAIR (3247) 

ແຟັກ: 1-866-376-6308 

www.nwfairhouse.org 

ພວກເຮ າສາມາດແນະນໍາທາງເລືອກຂອງທ່ານໃຫູ້ທ່ານ ແລະ ໃຫູ້ການສະໜັບສະ

ໜ ນທ່ານໄດູ້.  ການບໍລ ການຂອງພວກເຮ າແມ່ນມ ໃຫູ້ຟຣ . . 

ການປົກປ້ອງການເຊົີ່າ  

ຫ ື ການຊືບ້້ານ  

ແມີ່ຍິງ ແລະ 

ທ ີ່ຢ ີ່ອາໄສທ ີ່ເປັນທໍາ  

ພັນທະມິດທ ີ່ຢ ີ່ອາໄສຍຸຕິທໍານອດເວັສ  

(NORTHWEST FAIR HOUSING ALLIANCE) 

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

www.nwfairhouse.org 

ວຽກທ ່ໃຫູ້ເປັນພືູ້ນຖານສໍາລັບການເຜ ຍແຜ່ນ ູ້ໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນບາງສ່ວນໂດຍການໃຫູ້ທ ນ

ພາຍໃຕູ້ທ ນຊ່ວຍເຫ ືອລູ້າກັບກະຊວງເຄຫາສະຖານ ແລະ ການພັດທະນາຕ ວເມືອງຂອງສະຫະລັດ.  

NWFHA ມ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຕ່ໍຄວາມຖືກຕູ້ອງຂອງຄໍາຖະແຫ ງ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍທັງໝ ດ

ທ ່ມ ຢ ່ໃນການເຜ ຍແຜ່ນ ູ້. 3/16  



ໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງ:  

ເພດ 

ຊອກຫາທ ຢ່ ອ່າໄສທ ທ່່ານສາ

ມາດຈ່າຍຊືູ້ໄດູ້ຢ ໃ່ນບ່ອນທ ທ່່ານ

ມັກ.  ໄປເບ ່ງສະຖານທ ຫ່ າຍຄັູ້ງ

ໃນເວລາຕ່າງກັນ ເພື່ອເບ ່ງວ່າ ສະ

ພາບຂອງເພື່ອນບູ້ານໄດູ້ຕາມ

ຄວາມຕູ້ອງການຂອງທ່ານບໍ.  

ກົດໝາຍຕ້ານການຈໍາແນກຄວາມແຕກຕີ່າງຂອງລັດວໍຊິງຕັນ (WLAD) 

ຫູ້າມການຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງບ ນພືູ້ນຖານທາງເພດ, ຄວາມນ ຍ ມທາງ

ເພດ, ແລະ ການກໍານ ດທາງເພດ. ອັນນ ູ້ລວມມ ການຫູ້າມການຈໍາແນກ

ຄວາມແຕກຕ່າງຕ່ໍແມຍ່ ງຖືພານໍາ.  

ກ່ອນທ ທ່່ານຈະເລ ່ມ  

ຊອກຫາບູ້ານ, ໃຫູ້ຄ ູ້ນຄວູ້າທະ

ນາຄານ ແລະ ຜ ູ້ໃຫູ້ກ ູ້ຢືມກ່ອນ. 

ທໍາຄວາມຄຸູ້ນເຄ ຍກັບ  

ເງິນກ ທ້ ມ່ ຢ ່ ແລະ ຂໍໜັງສືວ່າ

ດູ້ວຍເງ່ືອນໄຂລ່ວງໜູ້າຈາກຜ ູ້

ໃຫູ້ກ ູ້ຢືມຂອງທ່ານ.  ທ່ານບ່ໍຈໍາ

ເປັນຕູ້ອງຊືູ້ບູ້ານດູ້ວຍລາຄາ

ເຕັມ, ແຕໃ່ຫູ້ຮ ູ້ຈັກທາງເລືອກ

ຂອງທ່ານ. 

  

ຢ ໃ່ນລັດວໍຊ ງຕັນ, ບ່ໍວ່າທ່ານຈະ

ເປັນຜ ູ້ຍ ງໂສດ, ມ ຄ ແ່ລູ້ວ, ແຕ່ງງານແລູ້ວ, ປະຮູ້າງແລູ້ວ, ເປັນແມໝູ່້າຍ, ເປັນ

ເພດປ ກກະຕ , ເປັນຍ ງປະເພດສອງ (LGBT), ຖືພາ, ເປັນແມ່ ຫ ື ບ່ໍເປັນແມ່, ຜ ູ້

ໃຫູ້ກ ູ້ຢືມຕູ້ອງປະຕ ບັດຕ່ໍທ່ານຄືກັບຜ ູ້ສະໝັກອ່ືນໆ ໃນຂະນະທ ດໍ່າເນ ນຂັູ້ນຕອນ

ຄໍາຮ້ອງຂໍເງ ນກ ູ້ຂອງທ່ານ. 

  

ສໍາພາດຕົວແທນອະສັງຫາລິມມະຊັບ.  ຖາມໝ ່ ແລະ ຄອບຄ ວ ເພື່ອຂໍການ

ແນະນໍາຕ່ໍໄປຫາຕ ວແທນທ ເ່ຂ າເຈ ູ້າໄດູ້ນໍາໃຊູ້ ແລະ ມັກ ແລະ ຊອກຫາບຸກຄ ນຜ ູ້

ທ ເ່ໝາະສ ມສໍາລັບທ່ານ. 

  

ເລືອກບ້ານທ ທ່່ານມັກ, ໄດູ້ຕາມຄວາມຕູ້ອງການຂອງທ່ານ, ແລະ ທ່ານສາມາດ

ຈ່າຍຊືູ້ໄດູ້. ມັນເປັນສ ່ງທ ຜ່ ດກ ດໝາຍສໍາລັບຄ ນທ ທ່່ານຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາບູ້ານ 

ເພື່ອແນະນໍາທ່ານໄປຫາບ່ອນທ ່ “ທ່ານອາດຈະມ ຄວາມສະດວກສະບາຍເພ ່ມ

ຂ ູ້ນ” ຫ ື “ບ່ອນ   ່ທ ມ່ ຫ າຍຄ ນຄືກັນກັບທ່ານ.” 

  

ຕົວຢີ່າງຂອງການລະເມ ດທ ີ່ຢ ີ່ອາໄສທ ີ່ເປັນທໍາ: 

· ຖູ້າທ່ານຖືພາ ແລະ ກໍາລັງຂໍເງ ນກ ູ້ຊືູ້ບູ້ານ, ທະນາຄານ ຫ ື ຜ ູ້ໃຫູ້ກ ູ້ຢືມອາດຈະ

ປະຕ ເສດເງ ນກ ູ້ໃຫູ້ທ່ານ ເພາະວ່າທ່ານກໍາລັງຈະລາພັກເກ ດລ ກ ຫ ື ແກຍ່າວ

ໃນການໃຫູ້ເງ ນກ ູ້ແກທ່່ານຈ ນກວ່າທ່ານກັບຄືນມາເຮັດວຽກ. 

 · ໃຫູ້ການສະເໜ ລາຄາປະກັນໄພສ ງ—ການສະເໜ ລາຄາໃຫູ້ຄວນອ ງຕາມຄຸນ

ລັກສະນະຂອງບູ້ານ ບ່ໍແມ່ນຕາມເພດ ຫ ື ການກໍານ ດທາງເພດ. ຈ ່ງປຽບທຽບລາ

ຄາ.  

ການເຊ ່າ  ຄວາມເປັນເຈ ູ້າຂອງບູ້ານ 

ກ ດໝາຍທ ່ຢ ່ອາໄສທ ່ເປັນທໍາຂອງລັດຖະບານກາງປ ກປູ້ອງບຸກຄ ນບ່ໍໃຫູ້ຖືກຈໍາແນກ

ຄວາມແຕກຕ່າງດູ້ານທ ່ຢ ່ອາໄສເນ່ືອງຈາກເພດ, ຫ ື ການກໍານ ດທາງເພດ.   

ເອ າເອກະສານ ແລະ ສັນຍາທ ຢ່ ອ່າໄສເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ໃຫູ້ເກັບສໍາເນ າໄວູ້

ເປັນບັນທ ກຂອງທ່ານຢ ສ່ະເໝ  (ຕ ວຢ່າງ: ການໂຄສະນາ, ການໃຫູ້ເຊ າ່, ການດັດແກູ້

ເພ ່ມເຕ ມ, ໃບຮັບເງ ນຄ່າເຊ ່າ, ແຈູ້ງການ, ໃບສະເໜ ຂໍສູ້ອມແປງ ແລະ ຄໍາຮູ້ອງຮຽນ).  

 

ການປົກປ້ອງຂອງລັດວໍຊິງຕັນ  

ການປົກປ້ອງເພ ີ່ມເຕ ມຂອງລັດຖະບານກາງ  

“ກດົລະບຽບການເຂົາ້ເຖິງເທົີ່າທຽມກັນ” ປ ກປູ້ອງບຸກຄ ນທ ເ່ປນັ LGBT (ເລສັ

ບູ້ຽນ, ເກ, ຄ ນສອງເພດ, ຄ ນປ່ຽນເພດ) ຜ ູ້ທ ປ່ະສ ບກັບການຈໍາແນກຄວາມ

ແຕກຕາ່ງທາງດູ້ານທ ຢ່ ່ອາໄສຢ ່ໃນໂຄງການທ ຢ່ ອ່າໄສທ ດແທນ ແລະ ກ ູ້ຢືມ

ຂອງລັດຖະບານກາງ.  

  

ຄວາມຮຸນແຮງຕ້ານກດົລະບຽບການໃຫສ້ດິອະນຍຸາດແກີ່ແມີ່ຍງິຄືນໃໝີ່ 

(VAWA) ຂະຫຍາຍການປ ກປູ້ອງທ ຢ່ ່ອາໄສໃຫູ້ແກ່ຜ ູ້ລອດຊ ວ ດຈາກຄວາມ

ຮຸນແຮງພາຍໃນ, ຄວາມຮຸນແຮງຈາກການເດດກນັ, ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ

ທາງເພດ.  

• ມັນເປັນສ ່ງຜ ດກ ດໝາຍສໍາລັບຜ ູ້ໃຫູ້ບໍລ ການທ ຢ່ ອ່າໄສທ ປ່ະຕ ເສດທ ຢ່ ອ່າໄສ

ຂອງທ່ານ, ຫ ື ຍກເລ ກການເຊ ່າຂອງທ່ານ ເພາະວ່າທ່ານຖືພາ ຫ  ືຈະຖືພາ.  

 

• ການລີ່ວງລະເມ ດທາງເພດຈາກເຈ ູ້າຂອງທ ຢ່ ອ່າໄສ, ຜ ູ້ຈັດການ, ຫ ື ຝ່າຍບໍາ

ລຸງຮັກສາແມ່ນຜ ດກ ດໝາຍ. ການຮຽກເອ າການຕອບສະໜອງທາງເພດເພື່ອ

ແລກປ່ຽນກັບການໄດູ້ທ ຢ່ ອ່າໄສ, ການໃຫູ້ຢ ຕ່ໍ່, ຫ  ືເພື່ອແລກປ່ຽນໃຫູ້ມ ການ

ສູ້ອມແປງ, ການຊ ດໃຊູ້ຄ່າເສຍຫາຍ, ຫ  ືຄ່າເຊ ່າແມ່ນຜ ດກ ດໝາຍ.  ຜ ູ້ຈັດ

ການຍັງມ ໜູ້າທ ຮ່ັບຜ ດຊອບບ່ໍໃຫູ້ມ ການລ່ວງລະເມ ດທາງເພດຂອງຜ ູ້ເຊ ່າຄ ນ

ອ່ືນຢ ໃ່ນທ ຢ່ ອ່າໄສ ແລະ ຕູ້ອງແຈູ້ງເລ່ືອງໃຫູ້ຜ ູ້ລ່ວງລະເມ ດຮ ູ້ ລວມທັງການ

ຍ ກເລ ກສັນຍາ ຖູ້າຫາກຍັງມ ການສືບຕ່ໍລ່ວງລະເມ ດຢ .່  

 

• ການປະຕ ເສດການເຊ ່າກັບຜ ູ້ຍ ງ ຫ ື ການຍ ກເລ ກການເປັນຜ ູ້ເຊ າ່ຂອງນາງ 

ເພາະວ່ານາງເປັນຜ ູ້ລອດຊ ວ ດຈາກຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນແມ່ນຜ ດກ ດໝາຍ.    

ຕົວຢີ່າງຂອງການລະເມ ດທ ີ່ຢ ີ່ອາໄສທ ີ່ເປັນທໍາ:  


