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[ໃສ່ຊື່ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ກວມເອົ າ] 

ແຜນການຍ້າຍສຸກເສີ ນຕົວຢ່າງສໍ າລັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, 

ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ 

ການຍ້າຍສຸກເສີ ນ 

[ໃສ່ຊື່ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ກວມເອົ າ (ຕົວຫຍໍ ້  HP ສໍ າລັບຈຸດປະສົງຂອງແຜນການຕົວຢ່າງນີ ້ )] 

ມີ ຄວາມກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ເຊົ່ າຂອງຕົນ ແລະ ຄວາມກັງວົນໃຈດ່ັງກ່າວ

ກວມໄປຮອດຜູ້ເຊົ່ າທີ່ ແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການ

ນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ.  ອີ ງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິ ງ (VAWA),0

1 HP ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເຊົ່ າທີ່ ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນ

ແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການ

ຕິດຕາມກ່ໍກວນ ຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍສຸກເສີ ນຈາກຫ້ອງເຊົ່ າປັດຈຸບັນຂອງຜູ້ເຊົ່ າໄປຫ້ອງເຊົ່ າເຮື ອນ.  

ຄວາມສາມາດຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍນີ ້ ມີ ໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນໂດຍບໍ່ ສົນເລື່ ອງເພດ, ລັກສະນະທາງເພດ ຫຼື  ລົດ

ສະນິ ຍົມທາງເພດ.1

2  ແນວໃດກໍຕາມ ຄວາມສາມາດຂອງ HP ໃນການປະຕິບັດຕາມຄໍ າຮ້ອງຂໍ

ດ່ັງກ່າວສໍ າລັບຜູ້ເຊົ່ າທີ່ ປັດຈຸບັນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອ ອາດຈະຂຶ ້ ນກັບການຕັດສິ ນກໍານົດໃນເບື ້ ອງ

ຕ້ົນວ່າຜູ້ເຊົ່ າແມ່ນ ຫຼື  ເຄີ ຍແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນ

ການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນຫຼື ບໍ່ , ແລະ ຂຶ ້ ນກັບວ່າ HP 

ມີ ບ່ອນຢູ່ອາໄສອື່ ນທີ່ ພ້ອມໃຫ້ເຂົ ້ າຢູ່ ແລະ ປອດໄພເພ່ືອສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຊົ່ ານ້ັນເປັນບ່ອນຢູ່ອາ

ໄສຊ່ົວຄາວ ຫຼື  ຖາວອນກວ່າຫຼື ບໍ່ .  

                                                 
1 ເຖິງແມ່ນກົດໝ!ຍຈະມີ ຊື່ ແນວນີ ້ ກໍຕາມ, ແຕ່ການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ VAWA ມີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍທຸກຄົນ
ຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ແລະ ການ
ຕິດຕາມກ່ໍກວນ ໂດຍບໍ່ ສົນເລື່ ອງເພດ, ລັກສະນະທາງເພດ ຫຼື  ລົດສະນິ ຍົມທາງເພດ. 
2 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. 
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ແຜນການນີ ້ ລະບຸຜູ້ເຊົ່ າທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຍ້າຍສຸກເສີ ນ, ເອກະສານທີ່ ຈໍ າເປັນສໍ າລັບການຮ້ອງຂໍ

ການຍ້າຍສຸກເສີ ນ, ການປົກປ້ອງຄວາມລັບ, ການຍ້າຍສຸກເສີ ນອາດຈະເກີ ດຂຶ ້ ນໄດ້ແນວໃດ ແລະ 

ຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບຜູ້ເຊົ່ າກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ.  ແຜນການນີ ້

ອີ ງໃສ່ແຜນການຍ້າຍສຸກເສີ ນຕົວຢ່າງທີ່ ເຜີ ຍແຜ່ໂດຍກະຊວງທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການພັດທະນາຕົວ

ເມື ອງຂອງສະຫະລັດ (HUD) ເຊິ່ ງໜ່ວຍງານລັດຖະບານກາງທີ່ ຕິດຕາມກວດກາວ່າ [ໃສ່ຊື່ ຂອງ

ໂຄງການ ຫຼື  ການຊ່ວຍເຫຼື ອຄ່າເຊົ່ າຢູ່ບ່ອນນີ ້ ] ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ VAWA. 

 

ການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຍ້າຍສຸກເສີ ນ 

ຜູ້ເຊົ່ າທີ່ ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, 

ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ, ຕາມທີ່ ກໍານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງ HUD ຢູ່

ພາກ 24 CFR, ພາກຍ່ອຍ L ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຍ້າຍສຸກເສີ ນ ຖ້າ: ຜູ້ເຊົ່ ານ້ັນເຊື່ ອມີ ເຫດຜົນວ່າມີ ໄພ

ອັນຕະລາຍທີ່ ຈະເກີ ດຂຶ ້ ນຈາກຄວາມຮຸນແຮງເພ່ີມເຕີ ມຖ້າຜູ້ເຊົ່ າຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງຫຼື ເຮື ອນ

ເຊົ່ າດຽວກັນນ້ັນ. ຖ້າຜູ້ເຊົ່ າແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ, ຜູ້ເຊົ່ າອາດຈະມີ ສິ ດ

ຍ້າຍເຊັ່ ນກັນ ຖ້າການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດເກີ ດຂຶ ້ ນຢູ່ອາຄານນ້ັນພາຍໃນໄລຍະ 90 ວັນຕາມ

ເວລາປະຕິທິ ນກ່ອນການຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍສຸກເສີ ນ. 

ຜູ້ເຊົ່ າທີ່ ຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍສຸກເສີ ນຕ້ອງຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍຢ່າງຈະແຈ້ງໂດຍປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນທີ່

ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນແຜນການນີ ້ .   

ຜູ້ເຊົ່ າຜູ້ທີ່ ບໍ່ ຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ ດີ ອາດຈະຍັງຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍສຸກເສີ ນໄດ້ເຊັ່ ນກັນ ຖ້າພວກເຂົາຕອບ

ສະໜອງໄດ້ຂໍ ້ ກໍານົດການມີ ສິ ດໃນຂໍ ້ ນີ ້ .   

ເອກະສານສໍ າລັບການຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍສຸກເສີ ນ 

ເພ່ືອຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍສຸກເສີ ນ, ຜູ້ເຊົ່ າຈະຕ້ອງແຈ້ງບອກຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຂອງ HP ແລະ ສ່ົງຄໍ າ

ຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາ [HP  ໃສ່ສະຖານທີ່ ]. HP ຈະໃຫ້ການອໍ ານວຍຄວາມ

ສະດວກທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນຕ່ໍກັບນະໂຍບາຍນີ ້ ສໍ າລັບບຸກຄົນທີ່ ພິການ.  ຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍສຸກ

ເສີ ນເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງຜູ້ເຊົ່ າຄວນລວມມີ: 
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1. ຄໍ າຖະແຫຼງທີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ເຊົ່ າເຊື່ ອຢ່າງມີ ເຫດຜົນວ່າມີ ໄພອັນຕະລາຍທີ່ ຈະເກີ ດ

ຂຶ ້ ນຈາກຄວາມຮຸນແຮງເພ່ີມເຕີ ມຖ້າຜູ້ເຊົ່ າຍັງຄົງຢູ່ໃນບ່ອນຢູ່ເກ່ົາທີ່ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອ

ພາຍໃຕ້ໂຄງການຂອງ HP; ຫຼື  

2. ຄໍ າຖະແຫຼງວ່າຜູ້ເຊົ່ າແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ແລະ ການລ່ວງລະ

ເມີ ດທາງເພດເກີ ດຂຶ ້ ນຢູ່ອາຄານນ້ັນໃນລະຫວ່າງໄລຍະ 90 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິ ນກ່ອນ

ການຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍສຸກເສີ ນຂອງຜູ້ເຊົ່ າ.   

ການຮັກສາຄວາມລັບ  

HP ຈະຮັກສາຄວາມລັບຂອງທຸກຂໍ ້ ມູນທີ່ ຜູ້ເຊົ່ າສ່ົງມາເພ່ືອຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍສຸກເສີ ນ ແລະ ຂໍ ້ ມູນ

ກ່ຽວກັບການຍ້າຍສຸກເສີ ນ, ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ເຊົ່ າໃຫ້ການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນແກ່ 

HP ເພ່ືອເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ້ ມູນດ່ັງກ່າວໂດຍມີ ຂີ ດຈໍ າກັດເວລາ ຫຼື  ການເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ້ ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນຈໍ າ

ເປັນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື  ຈໍ າເປັນ ສໍ າລັບການໃຊ້ໃນການດໍ າເນີ ນຄະດີ ເລື່ ອງການໄລ່ອອກຈາກບ່ອນ

ເຊົ່ າ ຫຼື  ການໄຕ່ສ່ວນກ່ຽວກັບການຢຸດເຊົ າການຊ່ວຍເຫຼື ອຈາກໂຄງການທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ. 

 ນີ ້ ລວມມີ ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງບ່ອນຢູ່   ໃໝ່ຂອງຜູ້ເຊົ່ າ, ຖ້າມີ ການໃຫ້ບ່ອນຢູ່ໃໝ່, ຈາກ

ບຸກຄົນທີ່ ກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະ

ເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນຕ່ໍກັບຜູ້ເຊົ່ າ.  ເບິ່ ງໃບແຈ້ງການກ່ຽວກັບສິ ດທິການຢູ່ອາໄສ

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິ ງສໍ າລັບຜູ້ເຊົ່ າທຸກຄົນ ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ HP ໃນການຮັກສາຄວາມລັບຂໍ ້ ມູນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການຄວາມ

ຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການ

ຕິດຕາມກ່ໍກວນ. 

ກໍານົດເວລາ ແລະ ການມີ ໃຫ້ຂອງການຍ້າຍສຸກເສີ ນ 

HP ບໍ່ ສາມາດຮັບປະກັນວ່າຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍຈະໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຫຼື  ມັນຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດໃນ

ການດໍ າເນີ ນຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍ.  ແນວໃດກໍຕາມ, HP ຈະດໍ າເນີ ນການຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ ສຸດເພ່ືອ

ຍ້າຍຜູ້ເຊົ່ າທີ່ ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້

ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນໄປບ່ອນຢູ່ອື່ ນ, ໂດຍຂຶ ້ ນກັບການມີ ຢູ່ 

ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງບ່ອນຢູ່ໃໝ່.  ຖ້າຜູ້ເຊົ່ າເຊື່ ອຢ່າງມີ ເຫດຜົນວ່າການຍ້າຍທີ່ ສະເໜີມາຈະບໍ່

ປອດໄພ, ຜູ້ເຊົ່ າສາມາດຮ້ອງຂໍ ການຍ້າຍໄປບ່ອນໃໝ່ໄດ້.  ຖ້າຫ້ອງເຊົ່ າມີ ໃຫ້, ຜູ້ເຊົ່ າທີ່ ຖື ກຍ້າຍຕ້ອງ
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ເຫັນດີ ປະຕິບັດຕາມຂໍ ້ ກໍານົດ ແລະ ເງື່ ອນໄຂທີ່ ຄວບຄຸມການຢູ່ອາໄສໃນບ່ອນຢູ່ທີ່ ຜູ້ເຊົ່ າຖື ກຍ້າຍ

ເຂົ ້ າມານ້ັນ. HP ບໍ່ ສາມາດຍ້າຍຜູ້ເຊົ່ າໄປຫ້ອງເຊົ່ າສະເພາະໃດໜ່ຶງໄດ້ ຖ້າຜູ້ເຊົ່ າຍັງບໍ່ ທັນ ຫຼື  ບໍ່

ສາມາດກໍານົດການມີ ສິ ດສໍ າລັບຫ້ອງເຊົ່ ານ້ັນ.     

ຖ້າ HP ບໍ່ ມີ ຫ້ອງເຊົ່ າທີ່ ປອດໄພ ແລະ ມີ ໃຫ້ສໍ າລັບຜູ້ເຊົ່ າທີ່ ຕ້ອງການການຍ້າຍສຸກເສີ ນມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ, 

HP ຈະຊ່ວຍຜູ້ເຊົ່ າໃນການຊອກຫາຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສອື່ ນຜູ້ທີ່ ອາດຈະມີ ຫ້ອງເຊົ່ າທີ່ ປອດໄພ 

ແລະ ມີ ໃຫ້ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ເຊົ່ ານ້ັນສາມາດຍ້າຍໄປຢູ່ໄດ້.  ຕາມການຮ້ອງຂໍ ຂອງຜູ້ເຊົ່ າ, HP ຍັງຈະຊ່ວຍຜູ້

ເຊົ່ າໃນການຕິດຕ່ໍກັບອົງການທ້ອງຖ່ິນທີ່ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ

ໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມ

ກ່ໍກວນທີ່ ຕິດຄັດກັບແຜນການນີ ້ . 

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງຜູ້ເຊົ່ າ 

ໃນລະຫວ່າງລໍ ຖ້າການດໍ າເນີ ນການຍ້າຍ ແລະ ການຍ້າຍຕົວຈິ ງ, ຖ້າມັນໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ ເກີ ດ

ຂຶ ້ ນ, ຜູ້ເຊົ່ າໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີ ມໃຫ້ດໍ າເນີ ນທຸກຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພ່ືອໃຫ້

ປອດໄພ.   

ພວກເຮົ າສ່ົງເສ◌ີ ມໃຫ້ຜູ້ເຊົ່ າທີ່ ເປັນ ຫຼື  ເຄີ ຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ຕິດ

ຕ່ໍຫາສາຍດ່ວນຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວແຫ່ງຊາດທີ່ ເບີ  1-800-799-7233 ຫຼື  ສູນລີ ້ ໄພຄວາມຮຸ

ນແຮງໃນຄອບຄົວປະຈໍ າທ້ອງຖ່ິນເພ່ືອຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອໃນການສ້າງແຜນການຄວາມປອດໄພ.  

ສໍ າລັບບຸກຄົນທີ່ ມີ ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການໄດ້ຍິ ນ, ສາມາດໃຊ້ບໍ ລິ ການສາຍດ່ວນນີ ້ ໄດ້ໂດຍການ

ໂທຫາເບີ  1-800-787-3224 (TTY).   

ຜູ້ເຊົ່ າທີ່ ເຄີ ຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດອາດຈະໂທຫາສາຍດ່ວນການລ່ວງລະ

ເມີ ດທາງເພດແຫ່ງຊາດຂອງເຄື ອຂ່າຍແຫ່ງຊາດຕ້ານການຂ່ົມຂື ນ, ການທາລຸນ ແລະ ການຮ່ວມ

ເພດທີ່ ຜິດສິ ນລະທໍາທີ່ ເບີ  800-656-HOPE ຫຼື  ເຂ້ົາຫາສາຍດ່ວນທາງອອນລາຍໄດ້ທີ່  

https://ohl.rainn.org/online/.   

ຜູ້ເຊົ່ າຜູ້ທີ່ ເປັນ ຫຼື  ເຄີ ຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຕິດຕາມກ່ໍກວນທີ່ ຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອ

ສາມາດເຂົ ້ າຫາສູນແຫ່ຼງຊ່ວຍເຫຼື ອເລື່ ອງການຕິດຕາມກ່ໍກວນຂອງສູນແຫ່ງຊາດສໍ າລັບຜູ້ເຄາະ

ຮ້າຍຈາກອາຊະຍາກໍາໄດ້ທີ່  https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-

center. 
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ເອກະສານຕິດຄັດ:  ອົງການທ້ອງຖ່ິນທີ່ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນ

ຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມ

ກ່ໍກວນ.  


