
 

ໃນຣ ັ
ຈາໍແ
ລກັສ

 

 

 

 

 

 

ຣຖັອໍຣກິອນ, ມນັຜິ
ແນກຕາ້ນຕ່ໍບກຸຄນົ
ສະນະຕວົຕນົທາງ

ສິ່ ງນີ

• ທາ່ນຖກືລວ່
ເນື່ອງຈາກ
 

• ເຈົາ້ຂອງເຮື
ໄດໃ້ນການ
ຂ ົ່ມເຫັງທາ່

• ທາ່ນຖກືຖາ
ຮອ້ງຂໍເຂ້ົາ

• ທາ່ນຖກືປະ
ເຮອືນຢູ ່ເນ
ທາງເພດຂ

• ທາ່ນໄດຮ້ບັ
ຮຽກຮອ້ງສິ

• ທາ່ນຖກືປະ
ຜູສ້ງູອາຍເຸ
ມກັເພດດຽ
 

• ທາ່ນຖກືບອ
ອາໄສໃນທ່ີ
ທາງເພດຂ

• ລກັສະນະຕ
ພະນກັງານ
 

• ຕວົແທນດ້
ບ່ໍຊວ່ຍທາ່ນ
ສະເພາະກ ັ
ເທ່ົານ ັນ້. 

ສດິທິດ້
ທ່ີພກັອາ
ທ່ີເປັນທ

ຜິດກດົໝາຍສາໍລບັ
ນໂດຍອງີໃສຄ່ວາມ
ງເພດ.   

 
ນີເ້ຄຍີເກດີຂຶນ້

ວງເກນີຂ ົ່ມເຫັງຈາ
ກທາ່ນເປັນກະເທີຍ

ຮອືນເຊົາບອກທາ່ນ
ນລະງບັບ່ໍໃຫເ້ພ່ືອນ
ານ;  

າມວາ່ ທາ່ນເປັນກ
າຢູໃ່ນທ່ີພກັອາໄສຊ

ະຕເິສດບ່ໍໃຫເ້ຂ້ົາໄ
ນື່ອງຈາກຄວາມໂ
ຂອງທາ່ນ;  

ບແຈງ້ການຂບັໄລ່
ສດິທິຂອງທາ່ນໃນກ

ະຕເິສດການຍອມ
ເນື່ອງຈາກສະຖານ
ຽວກນັ ຫືຼ ກະເທີຍ

ອກວາ່ຄອບຄວົຂອ
ທີພກັອາໄສສາທາລ
ຂອງທາ່ນ;  

ຕວົຕນົທາງເພດຂ
ນດແູລດາ້ນທ່ີພກັອ

າ້ນອະສງັຫາລິມະ
ນຊອກຫາເຮອືນເນ
ກບັຄນົແຕງ່ງານແລ

LGB

ດາ້ນ 
າໄສ 
ທມັ 

ບຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານທ່ີພ ັ
ມໂນມ້ອຽງທາງເພ

ນກບັທາ່ນບ່ໍ? 

າກເພ່ືອນບາ້ນຢູທ່ີ່
ຍ ຫືຼຄນົຂາ້ມເພດ; 

ນວາ່ ເພ່ິນບ່ໍສາມ
ນບາ້ນຂອງທາ່ນລ່

ກະເທີຍແມນ່ບ່ໍໃນ
ຊ ົ່ວຄາວ;  

ໄປໃນທ່ີພກັອາໄສ
ນມ້ອຽງທາງເພດ 

ອອກເນື່ອງຈາກທ
ການມທ່ີີພກັອາໄສ

ມຮບັເຂ້ົາໃນທ່ີພກັອ
ນະການເປັນຄນົຂາ້
ຍຂອງທາ່ນ;  

ອງທາ່ນບ່ໍມເີງ ື່ອນໄ
ລະນະເນື່ອງຈາກຄ

ຂອງທາ່ນບ່ໍຖກືຍອ
ອາໄສ;  

ະຊບັບອກທາ່ນວາ່
ນື່ອງຈາກເຂົາເຈົາ້
ລວ້ ຫືຼ ຄູສ່າມພີນັ

BT 

ພກັອາໄສທ່ີຈະ 
ພດ ຫືຼ 

 

ີອາພາດເມນັທ ໌
 

າດຊວ່ຍຫຍງັ
ລວ່ງເກນີ     

ເວລາທາ່ນ 

ສາໍລບັຜູບ່ໍ້ມ ີ
ຫືຼ ຕວົຕນົ

ທາ່ນລກຸຂຶນ້  
ສທ່ີເປັນທມັ;  

ອາໄສສາໍລບັ  
າມເພດ ຄນົ

ໄຂທ່ີຈະໄດຢູ້່
ຄວາມໂນມ້ອຽງ 

ມຮບັໂດຍ 

 ເຂົາເຈົ້າຈະ 
າເຮັດວຽກ
ນລະຍາທົ່ວໄປ 

 
ກດົ
ຄາໍ
ປະ
ອື່ ນ
 
ມຫີ
 

 
ຖາ້ຫ
ຖາ້ຫ
ໂທຣ
ຢຽ້ມ
ບ່ໍເສັ 

ຢ

 

 
ມ ີ

ດໝາຍປກົປອ້
າຮອ້ງທກຸ. ກ
ະຕເິສດບໍລິກາ
ນໆ ເປັນການ

ຫຍງັແດທ່ີ່ທາ່ນສ

o ເກບັຮກັສ
ໃບຮບັ, ຂ
ອື່ ນໆ. 

o ຖາ່ຍຮບູບ ັ
o ເອົາຊື່ ແລ
o ເອົາຕວົເລ

ເຫດການ
o ລມົກບັເພ່ື

ບນັຫານີ?້

ສະພາດແູລທ່ີ

ຫາກທາ່ນຄດິວາ່
ຫາກທາ່ນຕອ້ງກາ
ຣໄປທ່ີສາຍໂທຣດ
ມຊມົເວັບໄຊ www

ສັຽຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍແລະ

ຢາ່ຢາ້ນທ່ີ

ມຂີໍມ້ນູການບໍລິການສ

ສະພາດແູລທ່ີພ
ເພ່ືອສດິທິພນົ
ສະແຫວງຫາຜ

 
ອງສດິທິຂອງທ
ານຕອບໂຕແ້
ານ, ຂ ົ່ມຂູທ່ີ່ຈ
ນຜິດກດົໝາຍ

າມາດເຮັດໄດ?້ 

ສາເອກະສານທງັ
ຂໍຄ້ວາມນໂທຣະ

ບນັຫາ ຖາ້ວາ່ທ່
ລະຈາໍນວນຄນົທ່ີ
ລກ - ວນັທີເກດີ
ນ, ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕ່
ພ່ືອນບາ້ນ – ມໃີ
? ໃຜເຫັນເຫດກ

 
ທີພກັອາໄສທ່ີເປັນ

ເພ່ືອຊວ່ຍ

ທາ່ນໄດປ້ະເຊນີກ ັ
ານຂໍມ້ນູຕື່ ມກຽ່ວກບັ
ດວ່ນຂອງພວກເຮົ
w.fhco.org. ບໍລິ
ະເປັນຄວາມລບັ. 

ທີຈະຕ່ໍສູກ້ ັ
ຕາ້ນຕ່ໍບຸ

ວຽກທ່ີເປັນພ້ືນຖານສາໍລ ັ
ພາຍໃຕທຶ້ນຊວ່ຍເຫືຼອຂອ
ສະຫະຣຖັອາເມລິກາ. ເນ
ແລະຜູພິ້ມຮບັຜິດຊອບແ
ທ່ີບນັຈຢຸູໃ່ນ ສິ່ ງຕພິີມນີ.້ 
ເຫັນຂອງຣຖັບານກາງ. 

ສະໜອງໃຫໃ້ນຮບູແ

ີພກັອາໄສທ່ີເປັນທມັ 
ພນົລະເມອືງທ່ີບ່ໍແມນ່
າຜນົກາໍໄລຊຶ່ ງໃຫກ້ານ

ທາ່ນໃນການຍື
ແກແ້ຄນ້ຕ່ໍທາ່ນ
ຈະຂບັໄລ ່ຫືຼ 
ຍ.  

 

ງໝດົ - ບນັທຶກ
ະສບັ, ຂໍມ້ນູຕດິຕ

ານເຮັດໄດ.້ 
ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
ດເຫດການ, ທ່ີຢູ
າງໆ. 
ຜອກີແດທ່ີ່ກາໍລງັ
ການແດ?່  

ນທມັແຫງ່ຣຖັອໍຣິ
ທາ່ນ! 

ກບັການຈາໍແນກຕ້
ບັສດິທິຂອງທາ່ນ,
າທ່ີ 1-800-424

ລກິານທງັໝດົຂອ
 

ກບັ ການຈ
ກຄນົ! 

ບັການຕີພິມນີແ້ມນ່ໄດຮ້ບັການສ
ອງກະຊວງດແູລທ່ີພກັອາໄສແລະ
ນືອ້ໃນແລະວຽກນີ ້ແມນ່ອທິຸດໃຫ
ຕພ່ຽງ ຜູດ້ຽວຕ່ໍຄວາມຖກືຕອ້ງຂ
 ການຕີຄວາມດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍຈາໍເປັນ

ແບບອື່ ນ ແລະມບໍີລກິ

ມ (FHCO) ແມນ່ອງົ
ນຂອງຣຖັບານ ແລະ
ານຮບັໃຊໃ້ນຣຖັອໍຣກິ

ຍື່ ນ      
ນໂດຍການ 
ວທີິການ 

ກ, ແຈງ້ການ, 
ຕ່ໍ, ຈດົໝາຍ, 

ຢູບ່ອ່ນທ່ີເກດີ

ງັປະສບົກບັ 

ຣກິອນຢູນ່ີ ້

າ້ນຕ່ໍບກຸຄນົ, ຫືຼ
, ທາ່ນສາມາດ 
-3247, ຕ່ໍ 2, ຫືຼ
ງພວກເຮົາແມນ່ 

ຈາໍແນກ

ສະໜບັສະໜນູ ຈາກກອງທຶນ
ະການພດັທະນາເມອືງຂອງ
ຫແ້ກສ່າທາລະນະ. ຜູແ້ຕງ່
ຂອງຂໍຄ້ວາມແລະການຕຄີວາມ
ນຕອ້ງສະທອ້ນເຖງິຄວາມຄິດ

ການແປພາສາ.

ງົການ 
ະ ບ່ໍ 
ກອນ. 


