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ເຖິງຜູ້ເຊົ່ າ ແລະ ສະຫມັກທຸກຄົນ 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິ ງ (VAWA) ໃຫ້ການປົກປ້ອງສໍ າລັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກ

ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  

ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ  ການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ VAWA ບໍ່ ພຽງແຕ່ມີ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິ ງເທົ່ ານ້ັນ, 

ແຕ່ມີ ໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນ ໂດຍບໍ່ ສົນເລື່ ອງເພດ, ລັກສະນະທາງເພດ ຫຼື  ລົດສະນິ ຍົມ

ທາງເພດ.2

3  ກະຊວງທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມື ອງຂອງສະຫະລັດ (HUD) ແມ່ນໜ່ວຍ

ງານລັດຖະບານກາງທີ່ ຕິດຕາມກວດກາວ່າ [ໃສ່ຊື່ ໂຄງການ ຫຼື  ການຊ່ວຍເຫຼື ອຄ່າເຊົ່ າຢູ່ບ່ອນນີ ້ ] ໄດ້

ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ VAWA  ແຈ້ງການນີ ້ ອະທິ ບາຍສິ ດທິຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ VAWA  

ແບບຟອມການຢ້ັງຢື ນທີ່  HUD ອະນຸມັດໄດ້ຖື ກຕິດຄັດມານໍ າແຈ້ງການນີ ້   ທ່ານສາມາດປະກອບ

ແບບຟອມນີ ້ ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານເປັນ ຫຼື  ເຄີ ຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນ

ຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມ

ກ່ໍກວນ, ແລະ ວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ສິ ດທິ ຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ VAWA.”   

ການປົກປ້ອງສໍ າລັບຜູ້ສະຫມັກ 

ຖ້າທ່ານມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອພາຍໃຕ້ [ໃສ່ຊື່ ໂຄງການ ຫຼື  ການຊ່ວຍເຫຼື ອຄ່າເຊົ່ າຢູ່ບ່ອນນີ ້ ], 

ທ່ານບໍ່ ສາມາດຖື ກປະຕິເສດການຮັບເຂົ ້ າ ຫຼື  ຖື ກປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫຼື ອ ເພາະວ່າທ່ານເປັນ ຫຼື  

ເຄີ ຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, 

ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ  

                                                 
1  ແຈ້ງການນີ ້ ໃຊ້ຄໍ າວ່າ HP ສໍ າລັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແຕ່ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຄວນໃສ່ຊື່ ຂອງຕົນຢູ່ບ່ອນທີ່ ໃຊ້ຄໍ າວ່າ HP  
ກົດລະບຽບສະເພາະໂຄງການຂອງກະຊວງ HUD ລະບຸບຸກຄົນ ຫຼື  ນິ ຕິບຸກຄົນທີ່ ຮັບຜິດຊອບສໍ າລັບການໃຫ້ແຈ້ງການ
ກ່ຽວກັບສິ ດທິການຢູ່ອາໄສ 
2 ເຖິງແມ່ນກົດໝາຍຈະມີ ຊື່ ແນວນີ ້ , ແຕ່ການປົກປ້ອງຂຕາມກົດໝາຍ VAWA ມີ ໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນໂດຍບໍ່ ສົນເລື່ ອງ
ເພດ, ລັກສະນະທາງເພດ ຫຼື  ລົດສະນິ ຍົມທາງເພດ 
3 ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສບໍ່ ສາມາດເລື ອກປະຕິບັດໂດຍອີ ງໃສ່ລັກສະນະທີ່ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ລວມທັງເຊື ້ ອຊາດ, ສີ
ຜິວ, ຊາດກໍາເນີ ດ, ສາສະໜາ, ເພດ, ສະຖານະຄອບຄົວ, ຄວາມພິການ ຫຼື  ອາຍຸໄດ້  ທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່  HUD ໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫຼື ອ ແລະ HUD ໃຫ້ປະກັນໄພ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມີ ໃຫ້ແກ່ທຸກຄົ ນທີ່ ມີ ສິ ດຢູ່ອາໄສໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງເຖິງລົດສະນິ ຍົມທາງເພດ, 
ລັກສະນະທາງເພດ ຫຼື  ສະຖານະການແຕ່ງງານຕົວຈິ ງ ຫຼື  ທີ່ ຮັບຮູ້  



2 
 

ແບບຟອມ HUD-5380 
(30/06//2017)  

Laotian 

ການປົກປ້ອງສໍ າລັບຜູ້ເຊົ່ າ 

ຖ້າທ່ານກໍາລັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອພາຍໃຕ້ [ໃສ່ຊື່ ໂຄງການ ຫຼື  ການຊ່ວຍເຫຼື ອຄ່າເຊົ່ າຢູ່ບ່ອນນີ ້ ], 

ທ່ານບໍ່ ສາມາດຖື ກປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫຼື ອ, ຖື ກຢຸດເຊົ າການເຂ້ົາຮ່ວມ ຫຼື  ຖື ກໄລ່ອອກຈາກ

ບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ ເຊົ່ າຢູ່ຂອງທ່ານ ເພາະວ່າທ່ານເປັນ ຫຼື  ເຄີ ຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນ

ຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມ

ກ່ໍກວນ  

ນອກນ້ັນ, ຖ້າທ່ານ ຫຼື  ບຸກຄົນທີ່ ເປັນສະມາຊິ ກຂອງທ່ານເປັນ ຫຼື  ເຄີ ຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມ

ຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການ

ຕິດຕາມກ່ໍກວນ ຈາກສະມາຊິ ກໃດໜ່ຶງໃນຄົວເຮື ອນຂອງທ່ານ ຫຼື  ແຂກໃດໆກໍຕາມ, ທ່ານບໍ່

ສາມາດຖື ກປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫຼື ອຄ່າເຊົ່ າ ຫຼື  ສິ ດທິການຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ [ໃສ່ຊື່

ໂຄງການ ຫຼື  ການຊ່ວຍເຫຼື ອຄ່າເຊົ່ າຢູ່ບ່ອນນີ ້ ] ພຽງແຕ່ອີ ງໃສ່ການເຄື່ ອນໄຫວຜິດກົດໝາຍທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການ

ລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນນ້ັນເທົ່ ານ້ັນ 

ບຸກຄົນທີ່ ເປັນສະມາຊິ ກໝາຍເຖິງຄູ່ສົມລົດ, ພ່ໍແມ່, ອ້າຍເອື ້ ອຍນ້ອງ ຫຼື  ເດັກນ້ອຍ ຫຼື  ບຸກຄົນທີ່

ທ່ານເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນພ່ໍແມ່ ຫຼື  ຜູ້ປົກຄອງ (ຕົວຢ່າງ: ບຸກຄົນທີ່ ເປັນສະມາຊິ ກຢູ່ໃນຄວາມດູແລເບິ່ ງ

ແຍງ, ການຄຸ້ມຄອງ ຫຼື  ການຄວບຄຸມຂອງທ່ານ); ຫຼື  ບຸກຄົນ, ຜູ້ເຊົ່ າ ຫຼື  ຜູ້ຢູ່ອາໄສຢ່າງຖື ກກົດໝ

າຍອື່ ນໆທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຄົວເຮື ອນຂອງທ່ານ 

ການເອົ າຜູ້ຂ່ົມເຫັງທາລຸນ ຫຼື  ຜູ້ກະທໍາຜິດອອກຈາກຄົວເຮື ອນ 

HP ອາດຈະແບ່ງ (ແບ່ງເປັນສອງສ່ວນ) ສັນຍາເຊົ່ າຂອງທ່ານເພ່ືອຂັບໄລ່ບຸກຄົນອອກຈາກຄົວ

ເຮື ອນ ຫຼື  ຢຸດເຊົ າການຊ່ວຍເຫຼື ອບຸກຄົນຜູ້ທີ່ ພົວພັນໃນການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ຜິດກົດໝາຍ (ຜູ້ຂ່ົມ

ເຫັງທາລຸນ ຫຼື  ຜູ້ກະທໍາຜິດ) ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງ

ໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ 

ຖ້າ HP ເລື ອກເອົ າຜູ້ຂ່ົມເຫັງທາລຸນ ຫຼື  ຜູ້ກະທໍາຜິດອອກ, HP ບໍ່ ສາມາດພາກສິ ດທິຂອງຜູ້ເຊົ່ າທີ່ ມີ

ສິ ດຕ່ໍກັບເຮື ອນເຊົ່ ານ້ັນ ຫຼື  ລົງໂທດຜູ້ເຊົ່ າທີ່ ເຫຼື ອໄດ້  ຜູ້ຂ່ົມເຫັງທາລຸນ ຫຼື  ຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ ຖື ກໄລ່

ອອກແມ່ນຜູ້ເຊົ່ າໜ່ຶງດຽວທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ກໍານົດໄວ້ພາຍໃຕ້ໂຄງການນ້ັນ, HP 

ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເຊົ່ າຜູ້ທີ່ ເປັນ ຫຼື  ເຄີ ຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ສະມາຊິ ກອື່ ນໃນຄົວເຮື ອນຍັງຄົງຢູ່
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ໃນເຮື ອນເຊົ່ ານ້ັນເປັນໄລຍະເວລາໃດໜ່ຶງເພ່ືອສ້າງການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ໂຄງການນ້ັນ ຫຼື  ພາຍ

ໃຕ້ໂຄງການທີ່ ຢູ່ອາໄສອື່ ນຂອງ HUD ທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດໝາຍ VAWA, ຫຼື  ເພ່ືອຊອກ

ບ່ອນຢູ່ອາໄສອື່ ນ   

ໃນການເອົ າຜູ້ຂ່ົມເຫັງທາລຸນ ຫຼື  ຜູ້ກະທໍາຜິດອອກຈາກຄົວເຮື ອນ, HP ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບ

ຂ້ັນຕອນການໄລ່ອອກຂອງລັດຖະບານກາງ, ຂອງລັດ ແລະ ຂອງທ້ອງຖ່ິນ  ເພ່ືອແບ່ງສັນຍາເຊົ່ າ

ໃດໜ່ຶງ, HP ອາດຈະ, ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງເຮັດກໍໄດ້, ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ທ່ານສະໜອງເອກະສານ ຫຼື  ການ

ຢ້ັງຢື ນກ່ຽວກັບເຫດການຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, 

ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ 

ການຍ້າຍໄປຢູ່ເຮື ອນເຊົ່ າອື່ ນ 

ຫັຼງຈາກການຮ້ອງຂໍ ຂອງທ່ານ, HP ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຍ້າຍໄປຢູ່ເຮື ອນເຊົ່ າອື່ ນ, ໂດຍຂຶ ້ ນກັບ

ການມີ ຢູ່ຂອງເຮື ອນເຊົ່ າອື່ ນ ແລະ ສື ບຕ່ໍຮັກສາການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງທ່ານໄວ້  ເພ່ືອອະນຸຍາດຄໍ າຮ້ອງ

ຂໍ , HP ອາດຈະບອກໃຫ້ທ່ານສະໜອງເອກະສານທີ່ ສະແດງວ່າທ່ານກໍາລັງຮ້ອງຂໍ ຍ້າຍເນື່ ອງຈາກ

ເຫດການຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດ

ທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ  ຖ້າຄໍ າຮ້ອງຂໍ ແມ່ນການຂໍ ຍ້າຍສຸກເສີ ນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາ

ໄສອາດຈະບອກໃຫ້ທ່ານສ່ົງຄໍ າຮ້ອງຂໍ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື  ປະກອບແບບຟອມບ່ອນທີ່ ທ່ານ

ຢ້ັງຢື ນວ່າທ່ານຕອບສະໜອງໄດ້ເກນເງື່ ອນໄຂສໍ າລັບການຍ້າຍສຸກເສີ ນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ VAWA  

ເກນເງື່ ອນໄຂແມ່ນ: 

(1) ທ່ານເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການ

ນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ  ຖ້າຜູ້ໃຫ້

ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານບໍ່ ມີ ເອກະສານຢ້ັງຢື ນວ່າທ່ານເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກ

ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະ

ເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານອາດຈະ

ຮ້ອງຂໍ ເອົ າເອກະສານດ່ັງກ່າວທີ່ ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນຫົວຂໍ ້ ເອກະສານຂ້າງລຸ່ມນໍ າທ່ານ 

(2) ທ່ານຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍສຸກເສີ ນຢ່າງຈະແຈ້ງ  ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສອາດຈະ

ເລື ອກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານສ່ົງແບບຟອມ ຫຼື  ອາດຈະຍອມຮັບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ເປັນລາຍລັກ

ອັກສອນ ຫຼື  ແບບປາກເປົ່ າອື່ ນກໍໄດ້   
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(3) ທ່ານເຊື່ ອຢ່າງມີ ເຫດຜົນວ່າທ່ານມີ ໄພອັນຕະລາຍທີ່ ກໍາລັງຈະເກີ ດຂຶ ້ ນຈາກ

ຄວາມຮຸນແຮງເພ່ີມເຕີ ມຖ້າທ່ານຍັງຄົງຢູ່ໃນເຮື ອນເຊົ່ າ ຫຼື  ບ່ອນຢູ່ປັດຈຸບັນນ້ັນ  ນີ ້

ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານມີ ເຫດຜົນໃຫ້ຢ້ານວ່າຖ້າທ່ານບໍ່ ໄດ້ຮັບການຍ້າຍ ທ່ານອາດຈະ

ປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆ   

ຫຼື  

ທ່ານແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ແລະ ການລ່ວງລະເມີ ດ

ເກີດຂຶ ້ ນໃນສະຖານທີ່ ນ້ັນໃນລະຫວ່າງໄລຍະ 90 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິ ນກ່ອນທີ່ ທ່ານ

ຈະຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍ  ຖ້າທ່ານແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ, 

ນອກຈາກການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຍ້າຍສຸກເສີ ນເນື່ ອງຈາກທ່ານເຊື່ ອຢ່າງມີ ເຫດຜົນ

ວ່າທ່ານມີ ໄພອັນຕະ ລາຍທີ່ ຈະເກີ ດຂຶ ້ ນຈາກຄວາມຮຸນແຮງເພ່ີມເຕີ ມຖ້າທ່ານຍັງ

ຄົງຢູ່ໃນຫ້ອງເຊົ່ າຫຼື ບ່ອນຢູ່ຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຍ້າຍສຸກເສີ ນ

ຖ້າການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດເກີ ດຂຶ ້ ນໃນສະຖານທີ່ ຂອງອະສັງຫາລິ ມະຊັບທີ່ ທ່ານ

ກໍາລັງຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍຂອງທ່ານ ແລະ ການລ່ວງລະເມີ ດນ້ັນໄດ້ເກີ ດຂຶ ້ ນພາຍໃນ

ໄລຍະ 90 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິ ນກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍຢ່າງຈະແຈ້ງ     

 

HP ຈະຮັກສາເປັນຄວາມລັບສໍ າລັບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍສຸກເສີ ນໂດຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນ

ແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການ

ຕິດຕາມກ່ໍກວນ, ແລະ ສະຖານທີ່ ຂອງການຍ້າຍໂດຍຜຸ້ເຄາະຮ້າຍດ່ັງກ່າວ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົ າ

ເຈົ ້ າ 

ແຜນການຍ້າຍສຸກເສີ ນຂອງ HP ໃຫ້ຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມກ່ຽວກັບການຍ້າຍສຸກເສີ ນ ແລະ HP ຕ້ອງ

ເຮັດໃຫ້ສໍ າເນົ າຂອງແຜນການຍ້າຍສຸກເສີ ນຂອງຕົນມີ ໃຫ້ແກ່ທ່ານຖ້າທ່ານຂໍ ເບິ່ ງມັນ 

ເອກະສານທີ່ ສະແດງວ່າທ່ານເປັນ ຫຼື  ເຄີ ຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, 

ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ 

HP ສາມາດ, ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງເຮັດກໍໄດ້, ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ທ່ານສະໜອງເອກະສານເພ່ືອ “ຢ້ັງຢື ນ” ວ່າ

ທ່ານເປັນ ຫຼື  ເຄີ ຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດ

ພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ  ຄໍ າຮ້ອງຂໍ ດ່ັງກ່າວຈາກ HP ຕ້ອງ

ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ HP ຕ້ອງໃຫ້ເວລາແກ່ທ່ານຢ່າງໜ້ອຍ 14 ວັນເຮັດວຽກ (ບໍ່ ນັບວັນ
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ເສົ າ, ວັນອາທິ ດ ແລະ ວັນພັກລັດຖະ ບານກາງ) ນັບຈາກມື ້ ທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ສະໜອງ

ເອກະສານດ່ັງກ່າວ  HP ອາດຈະ, ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງເຮັດກໍໄດ້, ຂະຫຍາຍກໍານົດເວລາການສ່ົງ

ເອກະສານຫັຼງຈາກຄໍ າຮ້ອງຂໍ ຂອງທ່ານ 

ທ່ານສາມາດໃຫ້ໜ່ຶງໃນສິ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ ເປັນເອກະສານໃຫ້ແກ່ HP  ທ່ານສາມາດເລື ອກໄດ້ວ່າຈະສ່ົງອັນ

ໃດໃນສິ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ ຖ້າ HP ຂໍ ໃຫ້ທ່ານສ່ົງເອກະສານທີ່ ສະແດງວ່າທ່ານເປັນ ຫຼື  ເຄີ ຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ

ຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງ

ເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ 

• ແບບຟອມການຢ້ັງຢື ນຄົບຖ້ວນທີ່  HUD ອະນຸມັດທີ່  HP ເອົ າໃຫ້ທ່ານພ້ອມກັບແຈ້ງການນີ ້  

ທີ່ ບັນທຶ ກເຫດການຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, 

ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ ແບບຟອມຈະຖາມເອົ າຊື່ ຂອງທ່ານ, 

ວັນທີ , ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ເກີ ດເຫດການຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງ

ໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ, ແລະ ລາຍ

ລະອຽດຂອງເຫດການ  ແບບຟອມການຢ້ັງຢື ນມີ ບ່ອນໃຫ້ລວມເອົ າຊື່ ຂອງຜູ້ຂ່ົມເຫັງ

ທາລຸນ ຫຼື  ຜູ້ກະທໍາຜິດຖ້າຮູ້ຊື່ ຂອງຜູ້ຂ່ົມເຫັງທາລຸນ ຫຼື  ຜູ້ກະທໍາຜິດ ແລະ ມັນປອດໄພໃນ

ການບອກຊື່ ນ້ັນ 

• ບັນທຶ ກຂອງໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ສານ ຫຼື  ໜ່ວຍງານບໍ ລິ ຫານຂ້ັນລັດຖະບານ

ກາງ, ລັດ, ປະຈໍ າຊົນເຜ່ົາ, ເຂດດິ ນແດນ ຫຼື  ທ້ອງຖ່ິນທີ່ ບັນທຶ ກເຫດການຄວາມຮຸນແຮງໃນ

ຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການ

ຕິດຕາມກ່ໍກວນ.  ຕົວຢ່າງຂອງບັນທຶ ກດ່ັງກ່າວລວມມີລາຍງານຂອງຕໍາຫຼວດ, ຄໍ າສ່ັງປົກ

ປ້ອງ ແລະ ຄໍ າສ່ັງຫ້າມກະທໍາການ ແລະ ອື່ ນໆອີ ກ 

• ຄໍ າຖະແຫຼງເຊິ່ ງທ່ານຕ້ອງເຊັນຊື່ ພ້ອມກັບລາຍເຊັນຂອງພະນັກງານ, ຕົວແທນ ຫຼື  ອາສາສະ

ໝັກຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, ທະນາຍຄວາມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານການແພດ ຫຼື  ຜູ້ຊ່ຽວຊານ

ສຸຂະພາບຈິ ດ (ທັງໝົດລວມກັນເອີ ້ ນວ່າ “ຜູ້ຊ່ຽວຊານ”) ຜູ້ທີ່ ທ່ານຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອຈາກ

ໃນການແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການ

ລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ, ຫຼື  ຜົນກະທົບຂອງການຂ່ົມເຫັງທາລຸນ, 

ແລະ ໂດຍມີ ການຢ້ັງຢື ນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ ເລື ອກໂດຍທ່ານພາຍໃຕ້ບົດລົງໂທດຂອງການ
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ເວົ ້ າຄວາມເທັດວ່າຜູ້ກ່ຽວເຊື່ ອວ່າເຫດການ ຫຼື  ບັນດາເຫດການຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ

, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມ

ກ່ໍກວນແມ່ນເຫດຜົນສໍ າລັບການປົກປ້ອງ 

• ຄໍ າຖະແຫຼງ ຫຼື  ຫັຼກຖານອື່ ນໃດໆກໍຕາມທີ່  HP ເຫັນດີ ຍອມຮັບເອົ າ 

ຖ້າທ່ານບໍ່ ສາມາດ ຫຼື  ປະຕິເສດບໍ່ ໃຫ້ໜ່ຶງໃນເອກະສານເຫ່ົຼານີ ້ ພາຍໃນ 14 ວັນເຮັດວຽກ, HP ບໍ່ ຈໍ າ

ເປັນຕ້ອງໃຫ້ການປົກປ້ອງຕ່າງໆທີ່ ປະກອບມີ ໃນແຈ້ງການນີ ້ ແກ່ທ່ານ  

ຖ້າ HP ໄດ້ຮັບຫັຼກຖານທີ່ ຂັດແຍ່ງກັນທີ່ ເຫດການຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນ

ການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ ໄດ້ຖື ກກະທໍາແທ້ຫຼື ບໍ່  (

ເຊັ່ ນວ່າ ແບບຟອມການຢ້ັງຢື ນຈາກສະມາຊິ ກສອງ ຫຼື  ຫຼາຍຄົນຂອງຄົວເຮື ອນ ເຊິ່ ງແຕ່ລະຄົນອ້າງ

ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ລະບຸຊື່ ຂອງໜ່ຶງ ຫຼື  ຫຼາຍຄົນອື່ ນໃນຄົວເຮື ອນຮ້ອງທຸກນ້ັນເປັນຜູ້ຂ່ົມເຫັງ

ທາລຸນ ຫຼື  ຜູ້ກະທໍາຜິດ), HP ມີ ສິ ດຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ທ່ານສະໜອງເອກະສານຈາກພາກສ່ວນທີ ສາມພາຍ

ໃນ 30 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິ ນເພ່ືອແກ້ໄຂການຂັດແຍ່ງນ້ັນ  ຖ້າທ່ານບໍ່ ສາມາດ ຫຼື  ປະຕິເສດບໍ່ ໃຫ້

ເອກະສານຈາກພາກສ່ວນທີ ສາມໃນກໍລະນີ ທີ່ ມີ ຫັຼກຖານຂັດແຍ່ງກັນ, HP ບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ການ

ປົກປ້ອງຕ່າງໆທີ່ ປະກອບມີ ໃນແຈ້ງການນີ ້ ແກ່ທ່ານ 

ການຮັກສາຄວາມລັບ 

HP ຕ້ອງຮັກສາຂໍ ້ ມູນຕ່າງໆທີ່ ທ່ານສະໜອງ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ສິ ດທິຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ກົດ

ໝາຍ VAWA ລວມທັງຂໍ ້ ເທັດຈິ ງທີ່ ວ່າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ສິ ດທິຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ VAWA ນີ່

ເປັນຄວາມລັບ   

HP ຕ້ອງບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ ຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫຼື  ຫຼື  ການບໍ ລິ ການອື່ ນໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ 

HP (ຕົວຢ່າງ ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ) ມີ ການເຂ້ົາເຖິງຂໍ ້ ມູນລັບ ຍົກເວ້ັນເພ່ືອເຫດຜົນທີ່

ຮຽກຮ້ອງໂດຍສະເພາະໃຫ້ບຸກຄົນເຫ່ົຼານີ ້ ມີ ການເຂ້ົາເຖິງຂໍ ້ ມູນນີ ້ ອີ ງຕາມກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ, 

ລັດ ຫຼື  ທ້ອງຖ່ິນທີ່ ນໍ າໃຊ້ 

HP ຕ້ອງບໍ່ ປ້ອນຂໍ ້ ມູນຂອງທ່ານເຂົ ້ າໃສ່ຖານຂໍ ້ ມູນທີ່ ໃຊ້ຮ່ວມກັນ ຫຼື  ເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ້ ມູນຂອງທ່ານກັບ

ບຸກຄົນ ຫຼື  ນິ ຕິບຸກຄົນອື່ ນໃດໆ  ແນວໃດກໍຕາມ, HP ອາດຈະເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ້ ມູນໄດ້ໂດຍມີ ເງື່ ອນໄຂວ່າ: 
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• ທ່ານໃຫ້ການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນແກ່ HP ເພ່ືອໃຫ້ເປີ ດເຜີຍຂໍ ້ ມູນໂດຍມີ ການຈໍ າກັດ

ເວລາ 

• HP ຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ຂໍ ້ ມູນດັ່ງກ່າວໃນການດໍ າການໄລ່ອອກ ຫຼື  ການຢຸດເຊົ າ ເຊັ່ ນວ່າ ເພ່ືອຂັບໄລ່ຜູ້

ຂ່ົມເຫັງທາລຸນ ຫຼື  ຜູ້ກະທໍາຜິດອອກໄປ ຫຼື  ຢຸດເຊົ າຜູ້ຂ່ົມເຫັງທາລຸນ ຫຼື  ຜ້◌ູ ກະທໍາຜິດຈາກການຊ່ວຍ

ເຫືຼອພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ ້  

• ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້ HP ຫຼື  ເຈົ ້ າຂອງເຮື ອນຂອງທ່ານເປີ ດເຜີຍຂໍ ້ ມູນນ້ັນ 

VAWA ບໍ່ ຈໍ າກັດໜ້າທີ່ ຂອງ HP ໃນການປະຕິບັດຕາມຄໍ າສ່ັງສານກ່ຽວກັບການເຂ້ົາເຖິງ ຫຼື  ການ

ຄວບຄຸມຊັບສິ ນນ້ັນ ນີ ້ ລວມມີຄໍ າສ່ັງທີ່ ອອກເພ່ືອປົກປ້ອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຄໍ າສ່ັງທີ່ ແບ່ງຊັບສິ ນ

ລະຫວ່າງສະມາຊິ ກຄົວເຮື ອນ ໃນກໍລະນີ ທີ່ ຄອບຄົວແຍກກັນ 

ເຫດຜົນທີ່ ຜູ້ເຊົ່ າທີ່ ມີ ສິ ດສໍ າລັບສິ ດການຢູ່ອາໄສພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ VAWA ອາດຈະຖື ກໄລ່ອອກ ຫຼື  

ການຊ່ວຍເຫຼື ອາດຈະຖື ກຢຸດເຊົ າ 

ທ່ານສາມາດຖື ກໄລ່ອອກ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງທ່ານສາມາດຖື ກຢຸດເຊົ າໄດ້ເນື່ ອງຈາກການລະ

ເມີ ດສັນຍາເຊົ່ າທີ່ ຮ້າຍແຮງ ຫຼື  ຊໍ ້ າກັນຫຼາຍຄ້ັງທີ່ ບໍ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, 

ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນທີ່

ກະທໍາຕ່ໍກັບທ່ານ  ແນວໃດກໍຕາມ, HP ບໍ່ ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ເຊົ່ າຜູ້ທີ່ ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມ

ຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການ

ຕິດຕາມກ່ໍກວນ ປະຕິບັດຕາມຊຸດກົດລະບຽບທີ່ ເຂ້ັມງວດກວ່າທີ່ ມັນນໍ າໃຊ້ກັບຜູ້ເຊົ່ າທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຜູ້

ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະ

ເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນໄດ້ 

ການປົກປ້ອງທີ່ ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນແຈ້ງການນີ ້ ອາດຈະບໍ່ ນໍ າໃຊ້ ແລະ ທ່ານສາມາດຖື ກໄລ່ອອກ ແລະ 

ການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງທ່ານຖື ກຢຸດເຊົ າ ຖ້າ HP ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການບໍ່ ໄລ່ທ່ານອອກ ຫຼື  

ການບໍ່ ຢຸດເຊົ າການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ມີ ອັນຕະລາຍທາງວັດຖຸຕົວຈິ ງທີ່ : 

1)  ຈະເກີ ດຂຶ ້ ນພາຍໃນໄລຍະເວລາໃກ້ໆ ແລະ  

2)  ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີ ດເສຍຊີ ວິ ດ ຫຼື  ອັນຕະລາຍທາງຮ່າງກາຍທີ່ ຮ້າຍແຮງຕ່ໍກັບຜູ້ເຊົ່ າຄົນອື່ ນ ຫຼື  

ຜູ້ທີ່ ເຮັດວຽກໃນອະສັງຫາລິ ມະຊັບນ້ັນ 
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ຖ້າ HP ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ ງຂ້າງເທິ ງ, HP ຄວນຢຸດເຊົ າການຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງທ່ານ ຫຼື  ໄລ່

ທ່ານອອກຈາກບ່ອນເຊົ່ າ ພຽງແຕ່ຖ້າບໍ່ ມີ ການດໍ າເນີ ນການອື່ ນທີ່ ສາມາດເຮັດໄດ້ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນ ຫຼື  

ກໍາຈັດໄພອັນຕະລາຍນ້ັນ 

ກົດໝາຍອື່ ນ ໆ 

VAWA ບໍ່ ປ່ຽນແທນກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ, ລັດ ຫຼື  ທ້ອງຖ່ິນໃດໆທີ່ ໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ ດີ ກ

ວ່າສໍ າລັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, 

ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ  ທ່ານອາດຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ານ

ທີ່ ຢູ່ອາໄສເພ່ີມເຕີ ມສໍ າລັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການ

ນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍອື່ ນຂອງ

ລັດຖະບານກາງ ເຊັ່ ນດຽວກັບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ 

ການບໍ່ ປະຕິບັດຕາມຂໍ ້ ກໍານົດຂອງແຈ້ງການນີ ້  

ທ່ານສາມາດລາຍງານການລະເມີ ດສິ ດທີ ເຫ່ົຼານີ ້ ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ແຈ້ງການນີ ້ ຄວບຄຸມ 

ແລະ ຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອເພ່ີມເຕີ ມໄດ້ຖ້າຈໍ າເປັນ ໂດຍການຕິດຕ່ໍ ຫຼື  ຍື່ ນການຮ້ອງຮຽນນໍ າ [ໃສ່ຂໍ ້ ມູນ

ຕິດຕ່ໍສໍ າລັບໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍແກ້ໄຂ ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ] ຫຼື  [ໃສ່ຫ້ອງການພາກສະໜາມຂອງ HUD].  

ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມ 

ທ່ານສາມາດເບິ່ ງສໍ າເນົ າກົດລະບຽບ VAWA ສຸດທ້າຍຂອງ HUD ໄດ້ຢູ່ [ໃສ່ລິ ້ ງເຊື່ ອມໂຍງທະບຽນ

ລັດຖະບານກາງ] 

ນອກນ້ັນ, HP ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສໍ າເນົ າກົດລະບຽບ VAWA ຂອງ HUD ມີ ໃຫ້ແກ່ທ່ານຖ້າທ່ານຮ້ອງຂໍ

ເບິ່ ງພວກມັນ  

ສໍ າລັບຄໍ າຖາມກ່ຽວກັບ VAWA, ກະລຸນາຕິດຕ່ໍ [ໃສ່ຊື່ ຂອງໂຄງການ ຫຼື  ຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍການຊ່ວຍເຫຼື ອ

ຄ່າເຊົ່ າທີ່ ສາມາດຕອບຄໍ າຖາມຕ່າງໆກ່ຽວກັບ VAWA ໄດ້] 

ສໍ າລັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອກ່ຽວກັບຄວາມສໍ າພັນທີ່ ທາລຸນ, ທ່ານສາມາດໂທຫາສາຍດ່ວນຄວາມຮຸນ

ແຮງໃນຄອບຄົວແຫ່ງຊາດທີ່ ເບີ  1-800-799-7233 ຫຼື  ເບີ  1-800-787-3224 (TTY) ສໍ າລັບບຸກຄົນ

ທີ່ ມີ ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການໄດ້ຍິ ນ  ທ່ານຍັງສາມາດຕິດຕ່ໍຫາ [ໃສ່ຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍສໍ າລັບອົງການທ້ອງ

ຖ່ິນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ] ໄດ້ 

ສໍ າລັບຜູ້ເຊົ່ າຜູ້ທີ່ ເປັນ ຫຼື  ເຄີ ຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຕິດຕາມກ່ໍກວນທີ່ ຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍ

ເຫຼື ອສາມາດເຂົ ້ າຫາສູນແຫ່ຼງຊ່ວຍເຫຼື ອເລື່ ອງການຕິດຕາມກ່ໍກວນຂອງສູນແຫ່ງຊາດສໍ າລັບຜູ້
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ເຄາະຮ້າຍຈາກອາຊະຍາກໍາໄດ້ທີ່  https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-

resource-center 

ສໍ າລັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ, ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍຫາ [ໃສ່ຂໍ ້ ມູນຕິດ

ຕ່ໍສໍ າລັບອົງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ] 

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຕິດຕາມກ່ໍກວນທີ່ ຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອສາມາດຕິດຕ່ໍຫາ [ໃສ່ຂໍ ້ ມູນຕິດ

ຕ່ໍສໍ າລັບອົງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ] 

ເອກະສານຕິດຄັດ:  ແບບຟອມການຢ້ັງຢື ນ HUD-5382 [ແບບຟອມທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດສໍ າລັບ

ໂຄງການນີ ້ ທີ່ ຈະຖື ກລວມເອົ າມີ ] 


