
 ສດິ
ຜູລ້
ຄອ

ທິດາ້ນທ່ີພກັອ
ອດຊວີດິຈາກຄ
ບຄວົ 

ສິ່ ງ

• ເຈົາ້ຂອງເ
ເຊ່ົາເຮອືນ
ຂອງຄວາ
ໄດຮ້ບັກາ
ປະຊາສງົ

• ທາ່ນໄດຮ້ ັ
ຫາຍຕ່ໍຊບັ

• ເຈົາ້ຂອງເ
ກນຸແຈຂອ
ກນຸແຈລອັ

• ເຈົາ້ຂອງເ
ທາ່ນອອກ

• ໃບສະໝກັ
ເນື່ອງຈາກ
ຄອບຄວົສ

• ເຈົາ້ຂອງເ
ວາ່ດວ້ຍ 
ທາ່ນເນື່ອ
ຄອບຄວົ;

• ທາ່ນຖກືຂ ັ
ຕາໍຫຼວດຊ
ແລະເພ່ືອ

າໄສທ່ີເປັນທມັ
ຄວາມຮນຸແຮງໃ

ງນີໄ້ດເ້ກດີຂຶນ້ກ

ເຮອືນເຊ່ົາຂອງທ
ນເນື່ອງຈາກທາ່ນ
າມຮນຸແຮງໃນຄອ
ານຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນ
ເຄາະຣຖັອໍຣກິອ

ຮບັການບອກກາ່ວ
ບສນິທ່ີເກດີຈາກຜ

ເຮອືນເຊ່ົາປະຕເິ
ອງທາ່ນທນັທີ ຫືຼ
ອກ; 

ເຮອືນເຊ່ົາຂອງທ
ກຈາກສນັຍາ ຫືຼ 

ກເຊ່ົາອາພາດເມັ
ກການເປັນເຫຍື່ ອ
ສະແດງໃຫເ້ຫັນຢ

ເຮອືນເຊ່ົາຂອງທ
“ການບ່ໍອດົທນົ”
ງຈາກທາ່ນເປັນ

ຂບັໄລອ່ອກເນື່ອ
ຊ ໍາ້ໆ ເນື່ອງຈາກ
ນບາ້ນກໄໍດຟ້ອ້ງ

ມສາໍລບັ
ໃນ 

ກບັທາ່ນບ່ໍ? 

ທາ່ນປະຕເິສດທ່ີ
ນເປັນ ຫືຼ ເຄຍີເປ
ອບຄວົ ຫືຼ ເນື່ອ
ນຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຈ
ອນ (DHS) ຫືຼ 

ວວາ່ ທາ່ນຕອ້ງ
ຜູຂ້ ົ່ມເຫັງທາ່ນ; 

ເສດທ່ີຈະໃຫທ້າ່ນ
ຫືຼ ບ່ໍອະນຍຸາດ ໃ

ທາ່ນປະຕເິສດທ່ີ
ຂໍຕ້ກົລງົການເ

ມນັທຂ໌ອງທາ່ນຖື
ອຂອງຄວາມຮນຸ
ຢູໃ່ນປະຫວດັອາ

ທາ່ນນາໍໃຊນ້ະໂຍ
 ຕ່ໍອາຊະຍາກມັ
ເຫຍື່ ອຂອງຄວາ

ງຈາກທາ່ນໄດໂ້
ກຄວາມຮນຸແຮງໃ
ງ. 

ຈະໃຫທ້າ່ນ 
ປັນເຫຍື່ ອ
ງຈາກ ທາ່ນ
ຈາກ ກະຊວງ
ອງົການອື່ ນ; 

ຈາ່ຍຄາ່ ເສັຽ

ນປ່ຽນ ລອັກ
ໃຫທ້າ່ນປຽ່ນ

ຈະປດົປອ່ຍ 
ຊ່ົາ; 

ຖກືປະຕເິສດ
ນແຮງໃນ
າຊະຍາກມັ; 

ຍບາຍ   
ມເພ່ືອຂບັໄລ່
າມຮນຸແຮງໃນ

ທຣຫາ 
ໃນຄອບຄວົ

 ໃນຖ
ຂ ົ່ມ
ອາໄ
ເຈົາ້
ເນື່ອ
ໃນ

ທາ່

ຖາ້ຫ
ຕອ້ງ
ຂອງ
ເຮົາ

ຄວາ
911

ມ ີ

ຖານະຜູລ້ອດຊວີິ
ມເຫັງທາງເພດ ຫືຼ
ໄສຢູໃ່ນບອ່ນທ່ີທ
າຂອງເຮອືນເຊ່ົາ
ອງມາຈາກທາ່ນ
ຄອບຄວົ, ການ

ນສາມາດເຮັດຫ

o ເກບັຮກັສ
ໃບຮບັ, ຂ
ອື່ ນໆ. 

o ຖາ່ຍຮບູບ ັ
o ເອົາຊື່ ແ
o ເກບັຕວົເ

ເຫດການ
o ລມົກບັເພ່ື

ບນັຫານີ?້

ສະພາດແູລທ່ີພ ັ

ຫາກທາ່ນຄດິວາ່ ທາ່
ງການຂໍມ້ນູຕື່ ມກຽ່ວກ
ງພວກເຮົາໄດທ່ີ້ 1-8
ທ່ີ www.fhco.or

າມປອດພຍັຂອງທາ່
1 ເພ່ືອຮບັການຊວ່ຍ

ສະພາດແູລທ່ີພກັອ
ແມນ່ອງົການ ເພ່ືອ
ບ່ໍແມນ່ຂອງຣຖັບາ
ສະແຫວງຫາຜນົກ ໍ

ມຂີໍມ້ນູການບໍລິການ

ວດິຈາກການຂ ົ່ມ
ຫືຼ ການເຝ້ົາຕດິ
ທາ່ນຕອ້ງການໂ
າບ່ໍສາມາດປະຕບິ
ເປັນ ຫືຼ ໄດເ້ປັນ
ຂ ົ່ມເຫັງທາງເພ

ຫຍງັໄດແ້ດ?່ 

ສາເອກະສານທງັ
ຂໍຄ້ວາມໃນໂທຣ

ບນັຫາ ຖາ້ຫາກ
ລະຈາໍນວນຄນົທີ
ລກ - ວນັທີເກີ
ນ, ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕ່
ພ່ືອນບາ້ນ - ມໃີ
? ໃຜເຫັນເຫດກ

ພກັອາໄສທ່ີເປັນທ ັ
ຊວ່ຍເຫືຼອ 

ານໄດປ້ະເຊນີໜາ້ກບັ
ກບັສດິທິຂອງທາ່ນ, 
800-424-3247, ຕໍ
rg.  

ນເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີສຸ
ເຫືຼອ. 

ວຽກທ່ີເປັນພ້ືນຖ
ຈາກກອງທຶນພ
ການພດັທະນາ
ແມນ່ອທິຸດໃຫແ້
ຜູດ້ຽວຕ່ໍຄວາມຖ
ສິ່ ງຕພິີມນີ.້ ກາ
ຄດິເຫັນຂອງຣ ັ

ອາໄສທ່ີເປັນທມັ (F
ອສດິທິພນົລະເມອືງ
ານ ແລະ ບ່ໍ 
ກາໍໄລຊຶ່ ງໃຫກ້ານຮບັ

ສະໜອງໃຫໃ້ນຮບູແ

ມເຫັງໃນຄອບຄວົ
ຕາມເບິ່ ງ, ທາ່ນ
ໂດຍບ່ໍຖກືຈາໍແນ
ບດັຕ່ໍທາ່ນຢາ່ງແ
ນເຫຍື່ ອຂອງຄວ
ດ ຫືຼ ການເຝ້ົາຕິ

ງໝດົ - ບນັທຶກ
ຣະສບັ, ຂໍມ້ນູຕດິ

ວາ່ເຮັດໄດ.້ 
ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
ດເຫດການ, ທ່ີຢ
າງໆ. 
ໃຜອກີແດທ່ີ່ກํາ
ການແດ?່ 

ທມັຂອງຣຖັອໍຣກິອ
ທາ່ນ!

ບັການຖກືຈາໍແນກ, 
ທາ່ນສາມາດໂທຣສ

ຕ່ໍ 2, ຫືຼ ຢຽ້ມຊມົເວັ

ສດຸ. ຖາ້ຫາກທາ່ນຖກື

ຖານສາໍລບັການຕີພິມນີແ້ມນ່ໄດ້
ພາຍໃຕທຶ້ນຊວ່ຍເຫືຼອຂອງກະຊວ
າເມອືງຂອງສະຫະຣຖັອາເມລິກາ
ແກສ່າທາລະນະ. ຜູແ້ຕງ່ແລະຜູ້
ຖກືຕອ້ງຂອງຂໍຄ້ວາມແລະການ
ານຕຄີວາມດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້
ຖັບານກາງ. 

HCO)  
ທ່ີ 

ບໃຊໃ້ນຣຖັອໍຣກິອນ.

ແບບອື່ ນ ແລະມບໍີລິ

ວ, ການ
ນມສີດິທ່ີຈະ 
ກຕ່ໍຕາ້ນ.  
ແຕກຕາ່ງອນັ
ວາມຮນຸແຮງ 
ຕດິຕາມ. 

ກ, ແຈງ້ການ, 
ດຕ່ໍ, ຈດົໝາຍ, 

ຢູບ່ອ່ນທ່ີເກດີ

າລງັປະສບົກບັ

ນຢູນ່ ີເ້ພ່ືອ

ຫືຼ ຖາ້ວາ່ ທາ່ນ 
ສາຍໂທຣດວ່ນ 
ວັບໄຊຂອງ ພວກ

ກຂ ົ່ມເຫັງ – ໂທຣ 

ດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ
ວງດແູລທ່ີພກັອາໄສແລະ
າ. ເນືອ້ໃນແລະວຽກນີ ້
ພິມຮບັຜິດຊອບແຕພ່ຽງ 
ນຕີຄວາມທ່ີບນັຈຢຸູໃ່ນ 
ອງສະທ້ອນເຖງິຄວາມ 

 

ລການແປພາສາ. 


