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ານຂ ົ່ມເຫັງ
ນທ່ີພກັອາໄ

ມນັເປັນການລະ
ພກັອາໄສ ຫືຼ ພ

 

• ຂໍຮອ້ງໃ
ກບັການ
 

• ຂ ົ່ມຂູທ່ີ່
ທ່ີຈະມ ີ
ລາຍງາ
 

• ປະຕເິສ
ຍອມຮບັ
ແຕວ່າ່ທ
 

• ບ່ໍສອ້ມ
ດວ້ຍ ຫືຼ
 

• ສະແດງ
ໃຫທ້າ່ນ
 

• ແຕະຕອ້
ຕອ້ງກາ

• ຂ ົ່ມຂນື 

ເຖງິແມນ່ວາ່ ທາ່
ອະດດີ, ທາ່ນກມໍສີິ

ທາ່ນມສີດິທ່ີຈ

ງທາງເພດ
ໄສ 

ະເມດີກດົໝາຍ
ພະນກັງານຂອ

ໃຫທ້າ່ນມເີພດສ ໍ
ນເຊ່ົາເຮອືນ;  

ຈະໄລທ່າ່ນອອກ
ເພດສາໍພນັດວ້ຍ
ານເຖງິການຂ ົ່ມເ

ສດທ່ີຈະໃຫທ້າ່ນ
ບທາ່ນເຂ້ົາໃນທ່ີ
ທາ່ນຈະມເີພດສ ໍ

ແປງໃຫເ້ນື່ອງຈ
ຫືຼ ເນື່ອງຈາກທາ່

ງຄວາມຄດິເຫັນ
ນຮູສ້ກຶວາ່ຖກືຂ ົ່ມ

ອງຕວົທາ່ນໃນຮູ
ານ;  

ຫືຼ ຂ ົ່ມເຫັງທາງ

ານເຄຍີໄດເ້ຮັດຕາ
ສດິທ່ີຈະຍດຸຕດິຽວ

ແມນ່ຜິດຕ່ໍກດົ

ະເປັນອດິສະຫຼ
ທາງເພ

 

ສາໍລບັຜູໃ້ຫບໍ້ລິ
ງເຂົາເຈົາ້ທ່ີຈະ

າໍພນັດວ້ຍເພ່ືອແ

ກເນື່ອງຈາກທາ່ນ
ຍ ຫືຼເນື່ອງຈາກທ
ເຫັງ;  

ເຊ່ົາອາພາດເມນັ
ພກັອາໄສຊ ົ່ວຄາ
າໍພນັກບັເຂົາ/ລາ

າກທາ່ນຈະບ່ໍມເີ
ານບອກເຂົາ/ລາ

ໃນທາງເພດຕ່ໍທ
ມຂູ ່ຫືຼ ບ່ໍສະບາຍ

ຮບູແບບທາງເພດ

ງເພດຕ່ໍທາ່ນ;  

າມຄາໍຮຽກຮອ້ງທາ
ວນີ.້ ການກະທາໍທ ັ
ດໝາຍ.   

ຫຼະຈາກການຖກື
ດ! 

ລິການທ່ີ
ະ:  

ແລກປຽ່ນ 

ນປະຕເິສດ 
ທາ່ນ     

ນທ ໌ຫືຼ 
າວ ເວັນ້ 
າວກອ່ນ;  

ເພດສາໍພນັ 
າວໃຫຢ້ດຸ; 

ທາ່ນຊຶ່ ງເຮັດ
ຍໃຈ;  

ດທ່ີບ່ໍເປັນທ່ີ

າງເພດໃນ
ທງັໝດົເຫ່ົຼານີ້

ກຂ ົ່ມເຫັງ 
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ການຂ ົ່ມເຫັງທາ

ການຂ ົ່ມເຫັງທາງ
ພກັອາໄສ ຫືຼ ພ
ເປັນທ່ີຕອ້ງການ
ກະທາໍທ່ີອອກໄປ

ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊົ
ໃນເລືອ້ງການຂ ົ່ມ

ມຫີຍງັແດທ່ີ່ທາ່ນ

o ເກບັຮກັ
ໃບຮບັ
ອື່ ນໆ.

o ຖາ່ຍຮູ
o ເອົາຊື່ 
o ເອົາຕວົ

ເຫດກ
o ລມົກບັ

ບນັຫາ

ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະຍື່ ນ
ທາ່ນມເີວລາ 1 ປີ
ແລະ 2 ປີເພ່ືອຍື່ ນ

ຕື່ ມກຽ່ວກບັສດິທິຂ

ອາໄສທ່ີເປັນທມັ
3247, ຕ່ໍ 2, ຫືຼຢຽ້
ບໍລິການຂອງພວກ

ມຂີໍມ້ນູການບໍລິກາ

າງເພດໃນທ່ີພກັ

ງເພດໃນທ່ີພກັອ
ະນກັງານຂອງເ
, ຮຽກຮອ້ງທາງ
ປທາງເພດ, ຂ ົ່ມ

ຊ່ົາຂອງທາ່ນຍງັ
ມເຫັງຜູຢູ້ອ່າໄສດ

ນສາມາດເຮັດໄດ້

ກສາເອກະສານ
, ຂໍຄ້ວາມໃນໂທ

ບບນັຫາ ຖາ້ວາ່
ແລະຈາໍນວນຄ ົ
ວເລກ - ວນັທີເ
ານ, ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ
ບເພ່ືອນບາ້ນ – ມີ
ານີ?້ ໃຜເຫັນເຫ

ນເລື້ອງຮອ້ງທກຸຕາ້ນ
ປີເພ່ືອຍື່ ນຄາໍຮອ້ງທ
ນເລື້ອງຟ້ອງຮອ້ງຄ

ຂອງທາ່ນ, ທາ່ນອ

ມຂອງຣຖັອໍຣກິ
ຽມຊມົເວັບໄຊຂອງ
ກເຮົາແມນ່ບ່ໍເສັຽຄາ່

ວຽກທ່ີເປັນພ້ືນຖ
ຈາກກອງທຶນພ
ພດັທະນາເມອື
ໃຫແ້ກສ່າທາລ
ຖກືຕອ້ງຂອງຂໍ້
ຄວາມດ ັງ່ກາ່ວບ

ານສະໜອງໃຫໃ້ນຮູ

ກອາໄສແມນ່ຫ

ອາໄສແມນ່ເມ ື່ອຜູ້
ເຂົາເຈົາ້ເອົາປຽບ
ງເພດ, ໃຊຄ້າໍເວ້ົ
ຂນື ຫືຼ ຂ ົ່ມເຫັງ

ງຕອ້ງແກໄ້ຂບນັ
ດວ້ຍ!  

ດ?້  

ທງັໝດົ - ບນັທຶ
ທຣະສບັ, ຂໍມ້ນູ

າທາ່ນເຮັດໄດ.້ 
ນົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
ເກດີເຫດການ, ທ
ຍຕາ່ງໆ. 
ມໃີຜອກີແດທ່ີ່ກາໍ
ດການແດ?່  

ນຕ່ໍບກຸຄນົທ່ີຂ ົ່ມເຫັ
ທກຸຫຼງັຈາກມກີານ
ຄະດ.ີ ຖາ້ວາ່ ທາ່

ອາດໂທຣຫາ ສະພ
ກອນ ທ່ີເລກໂທຣ
ງພວກເຮົາທ່ີ ww
າໃຊຈ້າ່ຍ ແລະເປັ

ຖານສາໍລບັການຕີພິມນີແ້ມນ່ໄດ້
ພາຍໃຕທຶ້ນຊວ່ຍເຫືຼອຂອງກະຊວ
ງຂອງສະຫະຣຖັອາເມລິກາ. ເນື້
ະນະ. ຜູແ້ຕງ່ແລະຜູພິ້ມຮບັຜິດ
ຂໍຄ້ວາມແລະການຕີຄວາມທ່ີບນັຈ
ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງສະທອ້ນເຖງິຄວາ

ຮບູແບບອື່ ນ ແລະມບີ

ຫຍງັ?  

ຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານທ່ີ
ບທາງເພດຊຶ່ ງບ່ໍ
ວ້ົາ ຫືຼ ການ 
ທາງເພດຕ່ໍທາ່ນ

ຫາຕ່ໍຜູຢູ້ອ່າໄສ

ທຶກ, ແຈງ້ການ, 
ຕດິຕ່ໍ, ຈດົໝາຍ

ທ່ີຢູບ່ອ່ນທ່ີເກດີ

າລງັປະສບົກບັ 

ຫັງທາງເພດຕ່ໍທາ່ນ
ນຈາໍແນກເກດີຂຶນ້
ານຕອ້ງການຂໍມ້ນູ

ພາດແູລ ທ່ີພກັ
ຣ 1-800-424-
ww.fhco.org. 
ປັນຄວາມລບັ.  
ດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ 
ວງດແູລທ່ີພກັອາໄສແລະການ
ນືອ້ໃນແລະວຽກນີ ້ແມນ່ອທິຸດ
ຊອບແຕພ່ຽງ ຜູດ້ຽວຕ່ໍຄວາມ
ຈຢຸູໃ່ນ ສິ່ ງຕພິີມນີ.້ ການຕີ
າມຄິດເຫັນ 
ບໍລິການແປພາສາ.
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