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ຈຸດປະສົງຂອງແບບຟອມ:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິ ງ (“VAWA”) ປົກປ້ອງຜູ້ສະຫມັກ, ຜູ້ເຊົ່ າ 
ແລະ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນບາງໂຄງການສະເພາະຂອງ HUD ຈາກການຖື ກໄລ່ອອກ, ຖື ກປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານ
ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຫຼື  ຖື ກຢຸດເຊົ າການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສ ທີ່ ອີ ງໃສ່ການກະທໍາທີ່ ເປັນຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, 
ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນຕ່ໍກັບເຂົາເຈົ ້ າ  ເຖິງ
ແມ່ນກົດໝາຍຈະມີ ຊື່ ແນວນີ ້ ກໍຕາມ, ແຕ່ການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ VAWA ມີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກ
ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ແລະ ການ
ຕິດຕາມກ່ໍກວນ ໂດຍບໍ່ ສົນເລື່ ອງເພດ, ລັກສະນະທາງເພດ ຫຼື  ລົດສະນິ ຍົມທາງເພດ 

ການໃຊ້ແບບຟອມທາງເລື ອກ:  ຖ້າທ່ານຂໍ ເອົ າການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ VAWA ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາ
ໄສຂອງທ່ານ, ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານອາດຈະເອົ າຄໍ າຮ້ອງຂໍ ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທ່ານທີ່ ບອກໃຫ້
ທ່ານສ່ົງເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບເຫດການ ຫຼື  ບັນດາເຫດການຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນ
ການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ 
 
ເພ່ືອຈະຕອບສະໜອງຕ່ໍກັບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ນີ ້ , ທ່ານ ຫຼື  ຄົນອື່ ນໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ທ່ານສາມາດປະກອບແບບຟອມ
ທາງເລື ອກນີ ້  ແລະ ສົ່ງມັນຫາຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານ ຫຼື  ທ່ານອາດຈະສ່ົງໜ່ຶງໃນບັນດາເອກະສານຈາກ
ພາກສ່ວນທີ ສາມຕ່ໍໄປນີ ້ ກໍໄດ້: 
 

(1) ເອກະສານທີ່ ເຊັນໂດຍທ່ານ ຫຼື  ພະນັກງານ, ຕົວແທນ ຫຼື  ອາສາສະໝັກຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, 
ທະນາຍຄວາມ ຫຼື  ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດ ຫຼື  ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຈິ ດ (ເອີ ້ ນລວມກັນວ່າ “ຜູ້
ຊ່ຽວຊານ”) ທີ່ ທ່ານໄດ້ຂໍ ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກທີ່ ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການ
ນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ ຫຼື  ຜົນກະທົບຈາກການທາລຸນຕ່າງໆ  
ພາຍໃຕ້ບົດລົງໂທດຂອງການເວົ ້ າຄວາມເທັດ, ເອກະສານຕ້ອງລະບຸແຈ້ງວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື່ ອວ່າເຫດການ ຫຼື  
ບັນດາເຫດການຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີດທາງ
ເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ ໄດ້ເກີດຂຶ ້ ນຈິ ງແທ້ ແລະ ເປັນໄປຕາມຄໍ ານິ ຍາມຂອງ “ຄວາມຮຸນແຮງໃນ
ຄອບຄົວ”, “ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ”, “ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ”, ຫຼື  “ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ” 
ໃນກົດລະບຽບຂອງHUD ຢູ່ຂໍ ້  24 CFR 5.2003 
 
(2) ບັນທຶ ກຂອງໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ສານ ຫຼື  ໜ່ວຍງານບໍ ລິ ຫານຂ້ັນລັດຖະບານກາງ, ລັດ, ປະຈໍ າ
ຊົນເຜ່ົາ, ປະຈໍ າເຂດດິ ນແດນ ຫຼື  ທ້ອງຖ່ິນ; ຫຼື  
 
(3) ຕາມການຕັດສິ ນໃຈຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສ, ຄໍ າຖະແຫຼງ ຫຼື  ຫັຼກຖານອື່ ນທີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ຮ້ອງຂໍ  
ຫຼື  ຜູ້ເຊົ່ າ 

 
ການສ່ົງເອກະສານ:  ໄລຍະເວລາສ່ົງເອກະສານແມ່ນ 14 ວັນເຮັດວຽກນັບຈາກວັນທີ ທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານທີ່ ບອກໃຫ້ທ່ານສະໜອງເອກະສານກ່ຽວກັບການເກີດ
ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ຫຼື  ການ
ຕິດຕາມກ່ໍກວນ  ຜູ້ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານອາດຈະ, ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າເປັນກໍໄດ້, ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາສ່ົງເອກະສານອອກໄປ 
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ຖ້າທ່ານຮ້ອງຂໍ ເອົ າການຂະຫຍາຍເວລາ  ຖ້າຂໍ ້ ມູນທີ່ ຮ້ອງຂໍ ເອົ າບໍ່ ໄດ້ຮັບພາຍໃນ 14 ວັນເຮັດວຽກນັບຈາກເວລາ
ທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ເອົ າເອກະສານນ້ັນ ຫຼື  ວັນທີ ການຂະຫຍາຍເວລາທີ່ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານສະ
ໜອງໃຫ້, ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ VAWA ໃດໆແກ່
ທ່ານ ການແຈກຢາຍ ຫຼື  ການອອກແບບຟອມນີ ້ ບໍ່ ໃຫ້ໃຊ້ເປັນຄໍ າຮ້ອງຂໍ ເອົ າການຢ້ັງຢື ນເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
 
ການຮັກສາຄວາມລັບ:  ທຸກຂໍ ້ ມູນທີ່ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສກ່ຽວກັບເຫດການຄວາມຮຸນແຮງ
ໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ ຈະ
ຖື ກຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ລາຍລະອຽດດ່ັງກ່າວຈະບໍ່ ຖື ກປ້ອນເຂ້ົາຖານຂໍ ້ ມູນໃດໆທີ່ ໃຊ້ຮ່ວມກັນ  
ພະນັກງານຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານຕ້ອງບໍ່ ມີ ການເຂ້ົາເຖິງລາຍລະອຽດເຫ່ົຼານີ ້  ຍົກເວ້ັນເພ່ືອໃຫ້ ຫຼື  
ປະຕິເສດການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ VAWA ແກ່ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານດ່ັງກ່າວບໍ່ ສາມາດເປີ ດເຜີຍຂໍ ້ ມູນນີ ້
ກັບບຸກຄົນ ຫຼື  ນິ ຕິບຸກຄົນອື່ ນ ຍົກເວ້ັນໃນຂອບເຂດທີ່ ການເປີ ດເຜີຍນ້ັນແມ່ນ:  (i) ໄດ້ຮັບການຍິ ນຍອມເຫັນດີ
ຈາກທ່ານເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການເປີ ດເຜີຍທີ່ ຈໍ າກັດເວລາ; (ii) ຈໍ າເປັນເພ່ືອໃຊ້ໃນການດໍ າເນີ ນຄະດີ ເລື່ ອງ
ການໄລ່ອອກຈາກບ່ອນເຊົ່ າ ຫຼື  ການໄຕ່ສວນກ່ຽວກັບການຢຸດເຊົ າການຊ່ວຍເຫືຼອ; ຫຼື  (iii) ຕາມການກໍານົດໄວ້
ໂດຍກົດໝາຍທີ່ ນໍ າໃຊ້ 
 
ຕ້ອງປະກອບຂໍ ້ ມູນໂດຍ ຫຼື  ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງ
ໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ  
 
1.  ວັນທີ ທີ່ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄດ້ຮັບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ: 
______________________________________ 
 
2.  ຊື່ ຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ: _______________________________________________________________ 
 
3.  ຊື່ ຂອງທ່ານ (ຖ້າແຕກຕ່າງຈາກຊື່ ຂອງຜູ້ເຄາະ
ຮ້າຍ)__________________________________________ 
 
4.  ຊື່ ຂອງສະມາຊິ ກຄອບຄົວອື່ ນທີ່ ມີ ຊື່ ໃນສັນຍາ
ເຊົ່ າ:____________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
5.  ບ່ອນຢູ່ຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ: ___________________________________________________________ 
 
6.  ຊື່ ຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ ຖື ກກ່າວຫາ (ຖ້າຮູ້ຈັກ ແລະ ສາມາດເປີ ດເຜີຍໄດ້ຢ່າງປອດ
ໄພ):_____________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
7.  ຄວາມສໍ າພັນຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ ຖື ກກ່າວຫາກັບຜູ້ເຄາະ
ຮ້າຍ:___________________________________ 
 
8.  ວັນທີ  ແລະ ເວລາຂອງເຫດການ (ຖ້າຮູ້):______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
10.  ສະຖານທີ່ ເກີດເຫດການ:_________________________________________________________ 
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ນີ ້ ເພ່ືອຢ້ັງຢື ນວ່າຂໍ ້ ມູນທີ່ ສະໜອງໃຫ້ໃນແບບຟອມນີ ້ ແມ່ນເປັນຈິ ງແທ້ ແລະ ຖື ກຕ້ອງອີ ງຕາມຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ 
ການຈື່ ໄດ້ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ, ແລະ ບຸກຄົນທີ່ ມີ ຊື່ ຂ້າງເທິ ງໃນຂໍ ້  2 ແມ່ນ ຫຼື  ເຄີ ຍແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນ
ແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ 
ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າການໃຫ້ຂໍ ້ ມູນທີ່ ບໍ່ ເປັນຈິ ງສາມາດມີຜົນເສຍຫາຍຕ່ໍກັບການມີ ສິ ດເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການ ແລະ 
ສາມາດເປັນພ້ືນຖານສໍ າລັບການປະຕິເສດການເຂ້ົາຢູ່, ການຢຸດເຊົ າການຊ່ວຍເຫືຼ ຫຼື  ການໄລ່ອອກໄດ້ 
 
ລາຍເຊັນ ________________________________ເຊັນໃນ (ວັນທີ ) _________________________ 
 
ພາລະໃນການລາຍງານຂອງປະຊາຊົນທ່ົວໄປ:  ພາລະໃນການລາຍງານຂອງປະຊາຊົນສໍ າລັບການເກັບຂໍ ້ ມູນນີ ້
ຄາດວ່າ 1 ນາທີ ຕ່ໍຄໍ າຕອບໂດຍສະເລ່ຍ  ນີ ້ ລວມທັງເວລາສໍ າລັບການເກັບເອົ າ, ການກວດເບິ່ ງ ແລະ ລາຍງານຂໍ ້
ມູນ  ຂໍ ້ ມູນທີ່ ສະໜອງໃຫ້ແມ່ນເພ່ືອໃຊ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຢູ່ອາໄສເພ່ືອຮ້ອງຂໍ ເອົ າການຢ້ັງຢື ນວ່າຜູ້ຮ້ອງຂໍ  ຫຼື  ຜູ້
ເຊົ່ າແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນການນັດພົບຊູ້ສາວ, ການລ່ວງລະ
ເມີດທາງເພດ ຫຼື  ການຕິດຕາມກ່ໍກວນ  ຂໍ ້ ມູນນີ ້ ຂຶ ້ ນກັບຂໍ ້ ກໍານົດການຮັກສາຄວາມລັບຂອງກົດໝາຍ VAWA. 
ໜ່ວຍງານນີ ້ ບໍ່ ສາມາດເກັບເອົ າຂໍ ້ ມູນນີ ້ ໄດ້ ແລະ ທ່ານບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງປະກອບແບບຟອມນີ ້ , ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າ
ມັນສະແດງໝາຍເລກຄວບຄຸມທີ່ ຖື ກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ງົບປະມານ 

ດ້ວຍຄໍ າເວົ ້ າຂອງທ່ານເອງ, ຈ່ົງອະທິບາຍເຫດການທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ:  
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

 

 

 


