ແມີ່ຍິງ ແລະ
ທຢ
ີ່ ີ່ອາໄສທເີ່ ປັນທໍາ
ຖູ້າທ່ານຄດວ່າ ທ່ານຖືກເລືອກປະຕບັດຕໍກ
່ ານດໍາເນນການດູ້ານທ່ຢ່ອາໄສ, ໃຫູ້ຕດ
ຕໍ່ຫາ:
ພັນທະມດທ່ຢ່ອາໄສຍຸຕທໍານອດເວັສ (Northwest Fair Housing Alliance)
35 W. Main Ave, Suite 250
Spokane, WA 99201

“ແມ່ເປັນຜໃູ້ ຫູ້ການເບງ່ ແຍງດແລຕນ
ູ້ ຕໍ ແລະ ຮອບດູ້ານຢ່ສໃ່ ນສບຄອບຄວທມ
່ ເດັກ

ໂທຣ: 509-325-2665

ນູ້ອຍ….8.6 ລູ້ານ (63%) ຄນແມ່ນແມ່ດ່ຽວ (ຊງເກລມໍ່າ).

1-800-200-FAIR (3247)
ແຟັກ: 1-866-376-6308

- ສູນຄນ
ົ້ ຄວົ້າປິວ (Pew Research Center)

“ຜເູ້ ຄາະຮູ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດມັກຈະຜະເຊນໜູ້າກັບການຖືກຈໍາແນກ
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດູ້ານທຢ
່ ່ອາໄສຢ່ເລືອ
ູ້ ຍໆເຊັ່ນ: ການໄລ່ອອກຈາກທຢ
່ ອ
່ າໄສ ຫື

www.nwfairhouse.org
ພວກເຮາສາມາດແນະນໍາທາງເລືອກຂອງທ່ານໃຫູ້ທ່ານ ແລະ ໃຫູ້ການສະໜັບສະ
ໜນທ່ານໄດູ້. ການບໍລການຂອງພວກເຮາແມ່ນມໃຫູ້ຟຣ. .

ການປະຕເສດບໍໃ່ ຫູ້ເຂູ້າມາຢອ
່ າໄສຕາມສະພາບຄວາມຮຸນແຮງທເ່ ຂາເຈາ
ູ້ ປະສບ
ມາ ຫື ການຖືກເຈາ
ູ້ ຂອງທຢ
່ ອ
່ າໄສ ແລະ ຜຈ
ູ້ ັດການທຢ
່ ອ
່ າໄສລ່ວງລະເມດທາງ
ເພດ.”
-ສະມາຄມເສລີພາບພນລະເມືອງອາເມຣິກັນ (The American Civil Liberties
Union)
“ການຊອກຫາທຢ
່ ອ
່ າໄສທປ
່ ອດໄພ ແລະ ລາຄາທສ
່ າມາດຈ່າຍໄດູ້ເປັນສ່ວນສໍາຄັນ
ຂອງບັນຫາຄວາມປອດໄພທາງດູ້ານທຢ
່ ່ອາໄສສໍາລັບທຸກຄນ, ແຕ່ແມ່ຍງປະເພດ
ສອງ (LGBT) ມັກຈະໄດູ້ຈ່າຍໃນລາຄາທບ
່ ຍ
ໍ່ ຕ
ຸ ທໍາຢໃ່ ນຕະຫາດທຢ
່ ່ອາໄສເນື່ອງ

HUD-ການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ທີ່ຢີ່ອາໄສ
ອາລາສກ້າ, ໄອດາໂຮ, ໂອເຣກອນ ແລະ ວໍຊິງຕັນ
1-(800)-877-0246

www.hud.gov

ຄະນະກໍາມະການສິດທິມະນຸດລັດວໍຊິງຕັນ
1-800-233-3247

www.hum.wa.gov

ຈາກຄວາມມັກທາງເພດ ຫື ການກໍານດ/ການສະແດງອອກທາງເພດຂອງເຂາເຈູ້າ.”
-ສູນໂຄງການຄວາມຄືບໜົ້າ ແລະ ຄວາມກົ້າວໜົ້າໃນການເຄືື່ອນໄຫວຂອງຄນອາ
ເມຣິກນ
ັ (Center for American Progress &
Movement Advancement Project)
“ພວກເຮາທຸກຄນມຜນປະໂຫຍດທາງດູ້ານສັງຄມ, ການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກດ
ຈາກຄວາມສະເໝພາບຍງ-ຊາຍຢໃ່ ນຊວດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮາ. ເມື່ອແມ່ຍງໄດູ້
ຮັບອໍານາດ, ມະນຸດຊາດທັງໝດໄດູ້ຮັບຜນປະໂຫຍດ. ຄວາມສະເໝພາບຍງ-ຊາຍ

-ຜູຊ
ົ້ າຍເພືອ
ື່ ແມື່ຍິງ (HeForShe)

ຫື ການຊືບ
້ ້ານ

ສາຍດີ່ວນຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນແຫີ່ງຊາດ
1-800-799-7233 ແລະ 1-800-787-3224 (TYY)
www.thehotline.org

“ເຮືອນ ແລະ ບູ້ານທ່ປອດໄພ, ໝັູ້ນຄງ, ສາມາດຈ່າຍໄດູ້ ແລະ ເໝາະສມແມ່ນ
ມາດຕະການໜ່ງຂອງຄຸນນະພາບຊວດ ທມ
່ ະນຸດທຸກໆຄນໄຝ່ຫາ.”

ໂຄງການສິດທິຂອງແມີ່ຍິງເຊແອວຢ (ACLU Women’s Rights Project)

ແມື່ຍິງ ແລະ ທີຢ
ື່ ອ
ູື່ າໄສ ໄປສູເື່ ມືອງທີື່ກວາມເອາທຸກຢື່າງ

(212) 549-2644

ໂຄງການຕັົ້ງຖິື່ນຖານຂອງມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

www.aclu.org/womensrights

ບໍພ
່ ຽງແຕ່ໃຫູ້ແມ່ຍງມອດສະລະຈາກບດບາດທາງສັງຄມຕາມທກ
່ າໍ ນດມາກ່ອນ
ແລະ ແນວຄວາມຄດດັູ້ງເດມທາງເພດເທ່ານັູ້ນ, ແຕ່ຜູ້ຊາຍກໍມ
່ ຄືກັນ.”

ການປົກປ້ອງການເຊົີ່າ

ພັນທະມິດທຢ
ີ່ ອ
ີ່ າໄສຍຸຕິທໍານອດເວັສ
ວຽກທ່ໃຫູ້ເປັນພືູ້ນຖານສໍາລັບການເຜຍແຜ່ນູ້ໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜນບາງສ່ວນໂດຍການໃຫູ້ທນ

(NORTHWEST FAIR HOUSING ALLIANCE)

ພາຍໃຕູ້ທນຊ່ວຍເຫືອລູ້າກັບກະຊວງເຄຫາສະຖານ ແລະ ການພັດທະນາຕວເມືອງຂອງສະຫະລັດ.

ການເຄືອ
ື່ ນໄຫວເຕາົ້ ໂຮມຄວາມສາມັກຄີຂອງອງການຢູເອັນວີເມັນ ເພືື່ອຄວາມສະເ

NWFHA ມຄວາມຮັບຜດຊອບຕໍຄ
່ ວາມຖືກຕູ້ອງຂອງຄໍາຖະແຫງ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍທັງໝດ

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

ທ່ມຢ່ໃນການເຜຍແຜ່ນູ້. 3/16

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

ການເຊ່າ

ໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງ:

ຄວາມເປັນເຈູ້າຂອງບູ້ານ

ເພດ

ຊອກຫາທຢ
່ ອ
່ າໄສທທ
່ ່ານສາ

ກດໝາຍທ່ຢ່ອາໄສທ່ເປັນທໍາຂອງລັດຖະບານກາງປກປູ້ອງບຸກຄນບໍ່ໃຫູ້ຖືກຈໍາແນກ

ກ່ອນທທ
່ ່ານຈະເລ່ມ

ມາດຈ່າຍຊືໄ
ູ້ ດູ້ຢໃ
່ ນບ່ອນທທ
່ ່ານ

ຄວາມແຕກຕ່າງດູ້ານທ່ຢ່ອາໄສເນື່ອງຈາກເພດ, ຫື ການກໍານດທາງເພດ.

ຊອກຫາບູ້ານ, ໃຫູ້ຄູ້ນຄວູ້າທະ

ມັກ. ໄປເບ່ງສະຖານທຫ
່ າຍຄັູ້ງ

ນາຄານ ແລະ ຜໃູ້ ຫູ້ກູ້ຢືມກ່ອນ.

ໃນເວລາຕ່າງກັນ ເພື່ອເບ່ງວ່າ ສະ

ທໍາຄວາມຄຸູ້ນເຄຍກັບ

ພາບຂອງເພື່ອນບູ້ານໄດູ້ຕາມ

ເງິນກທ
້ ມ
່ ຢ່ ແລະ ຂໍໜັງສືວ່າ

ຄວາມຕູ້ອງການຂອງທ່ານບໍ.

ດູ້ວຍເງື່ອນໄຂລ່ວງໜູ້າຈາກຜູ້
ໃຫູ້ກຢ
ູ້ ືມຂອງທ່ານ. ທ່ານບໍຈ
່ ໍາ

ເອາເອກະສານ ແລະ ສັນຍາທຢ
່ ອ
່ າໄສເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ໃຫູ້ເກັບສໍາເນາໄວູ້

ເປັນຕູ້ອງຊືບ
ູ້ ູ້ານດູ້ວຍລາຄາ

ເປັນບັນທກຂອງທ່ານຢສ
່ ະເໝ (ຕວຢ່າງ: ການໂຄສະນາ, ການໃຫູ້ເຊາ່ , ການດັດແກູ້

ເຕັມ, ແຕ່ໃຫູ້ຮຈ
ູ້ ັກທາງເລືອກ

ເພ່ມເຕມ, ໃບຮັບເງນຄ່າເຊ່າ, ແຈູ້ງການ, ໃບສະເໜຂໍສູ້ອມແປງ ແລະ ຄໍາຮູ້ອງຮຽນ).

ຂອງທ່ານ.

ຕົວຢີ່າງຂອງການລະເມດທຢ
ີ່ ີ່ອາໄສທເີ່ ປັນທໍາ:

ຢໃ
່ ນລັດວໍຊງຕັນ, ບໍວ
່ ່າທ່ານຈະ

• ມັນເປັນສ່ງຜດກດໝາຍສໍາລັບຜໃູ້ ຫູ້ບລ
ໍ ການທຢ
່ ອ
່ າໄສທປ
່ ະຕເສດທຢ
່ ອ
່ າໄສ

ເປັນຜຍ
ູ້ ງໂສດ, ມຄແ
່ ລູ້ວ, ແຕ່ງງານແລູ້ວ, ປະຮູ້າງແລູ້ວ, ເປັນແມ່ໝູ້າຍ, ເປັນ

ຂອງທ່ານ, ຫື ຍກເລກການເຊ່າຂອງທ່ານ ເພາະວ່າທ່ານຖືພາ ຫື ຈະຖືພາ.

• ການລີ່ວງລະເມດທາງເພດຈາກເຈູ້າຂອງທຢ
່ ອ
່ າໄສ, ຜຈ
ູ້ ັດການ, ຫື ຝ່າຍບໍາ
ລຸງຮັກສາແມ່ນຜດກດໝາຍ. ການຮຽກເອາການຕອບສະໜອງທາງເພດເພື່ອ
ແລກປ່ຽນກັບການໄດູ້ທຢ
່ ອ
່ າໄສ, ການໃຫູ້ຢຕ
່ ໍ່, ຫື ເພື່ອແລກປ່ຽນໃຫູ້ມການ
ສູ້ອມແປງ, ການຊດໃຊູ້ຄ່າເສຍຫາຍ, ຫື ຄ່າເຊ່າແມ່ນຜດກດໝາຍ. ຜຈ
ູ້ ັດ
ການຍັງມໜູ້າທຮ
່ ັບຜດຊອບບໍໃ
່ ຫູ້ມການລ່ວງລະເມດທາງເພດຂອງຜເູ້ ຊ່າຄນ

ເພດປກກະຕ, ເປັນຍງປະເພດສອງ (LGBT), ຖືພາ, ເປັນແມ່ ຫື ບໍເ່ ປັນແມ່, ຜູ້

ການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕມຂອງລັດຖະບານກາງ

• ການປະຕເສດການເຊ່າກັບຜຍ
ູ້ ງ ຫື ການຍກເລກການເປັນຜເູ້ ຊາ່ ຂອງນາງ
ເພາະວ່ານາງເປັນຜລ
ູ້ ອດຊວດຈາກຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນແມ່ນຜດກດໝາຍ.

ຄໍາຮ້ອງຂໍເງນກຂ
ູ້ ອງທ່ານ.

“ກົດລະບຽບການເຂົາ້ ເຖິງເທົີ່າທຽມກັນ” ປກປູ້ອງບຸກຄນທເ່ ປັນ LGBT (ເລັສ
ບູ້ຽນ, ເກ, ຄນສອງເພດ, ຄນປ່ຽນເພດ) ຜທ
ູ້ ປ
່ ະສບກັບການຈໍາແນກຄວາມ
ແຕກຕ່າງທາງດູ້ານທຢ
່ ່ອາໄສຢ່ໃນໂຄງການທຢ
່ ອ
່ າໄສທດແທນ ແລະ ກຢ
ູ້ ືມ
ຂອງລັດຖະບານກາງ.

ອື່ນຢໃ
່ ນທຢ
່ ອ
່ າໄສ ແລະ ຕູ້ອງແຈູ້ງເລື່ອງໃຫູ້ຜລ
ູ້ ່ວງລະເມດຮູ້ ລວມທັງການ
ຍກເລກສັນຍາ ຖູ້າຫາກຍັງມການສືບຕໍລ
່ ່ວງລະເມດຢ.່

ໃຫູ້ກຢ
ູ້ ືມຕູ້ອງປະຕບັດຕໍທ
່ ່ານຄືກັບຜສ
ູ້ ະໝັກອື່ນໆ ໃນຂະນະທດ
່ ໍາເນນຂັູ້ນຕອນ

ຄວາມຮຸນແຮງຕ້ານກົດລະບຽບການໃຫ້ສດ
ິ ອະນຸຍາດແກີ່ແມີ່ຍງິ ຄືນໃໝີ່
(VAWA) ຂະຫຍາຍການປກປູ້ອງທຢ
່ ່ອາໄສໃຫູ້ແກ່ຜລ
ູ້ ອດຊວດຈາກຄວາມ
ຮຸນແຮງພາຍໃນ, ຄວາມຮຸນແຮງຈາກການເດດກັນ, ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ

ສໍາພາດຕົວແທນອະສັງຫາລິມມະຊັບ. ຖາມໝ່ ແລະ ຄອບຄວ ເພື່ອຂໍການ
ແນະນໍາຕໍໄ
່ ປຫາຕວແທນທເ່ ຂາເຈູ້າໄດູ້ນໍາໃຊູ້ ແລະ ມັກ ແລະ ຊອກຫາບຸກຄນຜູ້
ທເ່ ໝາະສມສໍາລັບທ່ານ.
ເລືອກບ້ານທທ
່ ່ານມັກ, ໄດູ້ຕາມຄວາມຕູ້ອງການຂອງທ່ານ, ແລະ ທ່ານສາມາດ
ຈ່າຍຊືໄ
ູ້ ດູ້. ມັນເປັນສ່ງທຜ
່ ດກດໝາຍສໍາລັບຄນທທ
່ ່ານຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາບູ້ານ

ທາງເພດ.

ເພື່ອແນະນໍາທ່ານໄປຫາບ່ອນທ່ “ທ່ານອາດຈະມຄວາມສະດວກສະບາຍເພ່ມ

ການປົກປ້ອງຂອງລັດວໍຊິງຕັນ

ຕົວຢີ່າງຂອງການລະເມດທຢ
ີ່ ອ
ີ່ າໄສທເີ່ ປັນທໍາ:

ກົດໝາຍຕ້ານການຈໍາແນກຄວາມແຕກຕີ່າງຂອງລັດວໍຊິງຕັນ (WLAD)

· ຖູ້າທ່ານຖືພາ ແລະ ກໍາລັງຂໍເງນກຊ
ູ້ ບ
ືູ້ ູ້ານ, ທະນາຄານ ຫື ຜໃູ້ ຫູ້ກຢ
ູ້ ືມອາດຈະ

ຂູ້ນ” ຫື “ບ່ອນ່ທມ
່ ຫາຍຄນຄືກັນກັບທ່ານ.”

ຫູ້າມການຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງບນພືູ້ນຖານທາງເພດ, ຄວາມນຍມທາງ

ປະຕເສດເງນກໃ
ູ້ ຫູ້ທ່ານ ເພາະວ່າທ່ານກໍາລັງຈະລາພັກເກດລກ ຫື ແກ່ຍາວ

ເພດ, ແລະ ການກໍານດທາງເພດ. ອັນນລ
ູ້ ວມມການຫູ້າມການຈໍາແນກ
ຄວາມແຕກຕ່າງຕໍແ
່ ມ່ຍງຖືພານໍາ.

ໃນການໃຫູ້ເງນກູ້ແກ່ທ່ານຈນກວ່າທ່ານກັບຄືນມາເຮັດວຽກ.
· ໃຫູ້ການສະເໜລາຄາປະກັນໄພສງ—ການສະເໜລາຄາໃຫູ້ຄວນອງຕາມຄຸນ
ລັກສະນະຂອງບູ້ານ ບໍແ
່ ມ່ນຕາມເພດ ຫື ການກໍານດທາງເພດ. ຈ່ງປຽບທຽບລາ
ຄາ.

