
ຖ້້າທ່່ານຕ້້ອງການຄວາມປອດໄພໃນທັ່ນທ່ີຖ້້າທ່່ານຕ້້ອງການຄວາມປອດໄພໃນທັ່ນທ່ີ
•  ຖ້້າເປັນໄປໄດ້, ພະຍາຍາມອອກໄປ ຫືຼື�  ຂໍໍ ຄວາມຊ່່ວຍເຫືຼື� ອ.
•  ໂທ່ຫຼືາບາງຄົນ. ສ່ົົ່ງສັົ່ນຍານໃຫ້ຼືເພ�່ ອນບ້ານ ຫືຼື�  ໂທ່ຫຼືາຕໍ້າຫືຼືວດ.

Refugee Women’s Alliance 
Main Office
4008 Martin Luther King, Jr. Way S.
Seattle, WA  98108
ໂທ່ລະສັົ່ບ: (206) 721-0243
ແຟັັກ: (206) 721-0282
TTY: (206) 721-5299
Domestic Violence Office
PO Box 14373
Seattle, WA  98114
ໂທ່ລະສັົ່ບ: (206) 721-0243
ແຟັັກ: (206) 721-3967
ສົ່າຍດ່ວນສົ່າຍດ່ວນ  (24  ຊ່ົ່ວໂມງຊ່ົ່ວໂມງ)  
ຣັັດເຊ່ຍ, ໂຣັມາເນຍ ແລະ ຢູູເຄຣັນ: (206) 954-2903 
ໂຊ່ມາລີ : (206) 310-5841 
ຫຼືວຽດນາມ: (206) 351-8809 
ແຮມຮາຣັິ ກ ແລະ ທ່ີ ກຣັິ ນາ: (206) 495-5256

ພາສົ່າທ່ີ່ ຮອງຮັບພາສົ່າທ່ີ່ ຮອງຮັບ
ແຮມຮາຣັິ ກແຮມຮາຣັິ ກ
ທ່ີ ກຣັິ ນາທ່ີ ກຣັິ ນາ
ໂຊ່ມາລີໂຊ່ມາລີ
ຣັັດເຊ່ຍຣັັດເຊ່ຍ
ໂຣັນານີໂຣັນານີ
ຢູູເຄຣັນຢູູເຄຣັນ
ໄທ່ໄທ່

ລາວລາວ
ມຽນມາມຽນມາ
ອາຣັັບອາຣັັບ
ຝຣ່ັັງຝຣ່ັັງ
ເຢູຍລະມັນເຢູຍລະມັນ
ສົ່ະເປນສົ່ະເປນ
ຫຼືວຽດນາມຫຼືວຽດນາມ

ສົ່ວາຮິ ລີສົ່ວາຮິ ລີ
ຄິ ຄຸຢູູຄິ ຄຸຢູູ
ອີ ຕ້າລີອີ ຕ້າລີ
ດາຣັິດາຣັິ
ປາສົ່ຕູ້ປາສົ່ຕູ້
ຟັາຊ່ີຟັາຊ່ີ

ມີ ບາງຄົນກໍາລັງ ມີ ບາງຄົນກໍາລັງ 
ທໍ່າຮ້າຍທ່່ານບໍ ?ທໍ່າຮ້າຍທ່່ານບໍ ?

ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ
ຜູູ້້ທ່ີ່ ກະ ທໍ່າ ຄວາມຮຸນແຮງແມ່ນໃຜູ້?ຜູູ້້ທ່ີ່ ກະ ທໍ່າ ຄວາມຮຸນແຮງແມ່ນໃຜູ້?
ຜູູ້້ທ່ີ່ ໃຊ້່ຄວາມຮຸນແຮງສົ່າມາດເປັນຄົນທ່ີ່ ໜ້້າຮັກ ແລະ ເປັນມິດ 
ໃນເວລາທ່ີ່ ທ່່ານພົບເຫັຼືນເຂໍົ າເຈົ້ົ ້ າໃນຕ້ອນທໍ່າອິ ດ. ພວກເຂໍົ າ
ອາດຈົ້ະໃຈົ້ດີ ຕ່ໍ້ກັບທ່່ານຢູູ່ຕ່ໍ້ໜ້້າສົ່າທ່າລະນະ, ແຕ່້ໃຊ້່ຄວາຮຸນແຮງ
ເມ�່ ອທ່່ານຢູູ່ກັບເຂໍົ າເຈົ້ົ ້ າຕ້າມລໍ າພັງ. ພວກເຂໍົ າອາດຈົ້ະຂໍໍ ໂທ່ດໃນ
ທັ່ນທ່ີ ຫັືຼືງຈົ້າກທໍ່າຮ້າຍທ່່ານແລ້ວ, ແຕ່້ການໃຊ້່ຄວາມຮຸນແຮງໃດໆ
ກໍ ຕ້າມ—ເຖິ້ງແມ່ນວ່າມັນເກີດຂໍ້ ້ ນຄ້ັງດຽວ ແລະ ປະກົດວ່າຢູູ່ 
ນອກລັກສົ່ະນະນິ ໄສົ່—ສົ່າມາດເປັນສັົ່ນຍານບ່ົງບອກເຖິ້ງການ
ປະຕິ້ບັດຕ່ໍ້ທ່ີ່ ຮ້າຍແຮງຂໍ້ ້ ນ.  

ປະເພດຂໍອງການໃຊ້່ຄວາມຮຸນແຮງປະເພດຂໍອງການໃຊ້່ຄວາມຮຸນແຮງ
ພ້ດຕິ້ກໍາໃຊ້່ຄວາມຮຸນແຮງສົ່າມາດມີ ຫືຼືາຍຮູບແບບ. ຖ້້າທ່່ານ 
ຕ້ອບ ແມ່ນ ຕ່ໍ້ກັບຄໍ າຖ້າມໃດໆກໍຕ້າມເຫ່ົືຼືານີ ້ , ທ່່ານສົ່າມາດ ຮັບ
ການຊ່່ວຍເຫືຼື� ອໄດ້.

•    ຄູ່ຊ່ີ ວິ ດຂໍອງທ່່ານເກັບໄວ້ ຫືຼື�  ເອົ າເຊັ່ກເງິ ນຄ່າຈ້ົ້າງຂໍອງທ່່ານໄປ 
ໂດຍທ່ີ່ ທ່່ານບໍ່ ອະນຸຍາດບໍ ?

•    ຄູ່ຊ່ີ ວິ ດຂໍອງທ່່ານກວດໂທ່ລະສັົ່ບມ� ຖ້� /ຂໍໍ ້ ຄວາມຂໍອງທ່່ານ ຫືຼື�  
ສົ່ອບຖ້າມບ່ອນວ່າທ່່ານຢູູ່ໃສົ່ ໃນເວລາບໍ່ ໄດ້ຢູູ່ກັບເຂໍົ າເຈົ້ົ ້ າບໍ ?

•    ຄູ່ຊ່ີ ວິ ດຂໍອງທ່່ານຈົ້ໍ າກັດເວລາທ່ີ່ ທ່່ານໃຊ້່ກັບໝູູ່່ເພ�່ ອນ ຫືຼື�  
ຄອບຄົວບໍ ?

•    ທ່່ານຢູ້ານກົວຄູ່ຊ່ີ ວິ ດຂໍອງທ່່ານບໍ ?
•    ຄູ່ຊ່ີ ວິ ດຂໍອງທ່່ານເສົ່ຍອາລົມເລ� ້ ອຍໆ ຫືຼື�  ໃນເວລາເມົາບໍ ?
•    ຄູ່ຊ່ີ ວິ ດຂໍອງທ່່ານຮ້ອງໃສ່ົ່ທ່່ານ ຫືຼື�  ທໍ່າລາຍສົ່ິ່ ງຂໍອງຢູູ່ໃກ້ 

 ທ່່ານບໍ ?
•    ຄູ່ຊ່່ວິ ດຂໍອງທ່່ານຍູ້ ຫືຼື�  ຊົ່ກທ່່ານບໍ ? ບີ ບຄໍ  ຫືຼື�  ຕົ້ບທ່່ານບໍ ? 

 ຕີ້ ຫືຼື�  ເຜົູ້າທ່່ານບໍ ? ຈັົ້ບທ່່ານ ຫືຼື�  ດ້ ງຜົູ້ມ
ທ່່ານບໍ ?
•  ຄູ່ຊ່ີ ວິ ດຂໍອງທ່່ານບັງຄັບໃຫ້ຼືທ່່ານ

ຮ່ວມເພດ ຫືຼື�  ໃຫ້ຼືຄວາມພໍໃຈົ້ແກ່
ລາວ ເມ�່ ອທ່່ານບໍ່ ຕ້້ອງການບໍ ?

•  ຄູ່ຮ່ວມຊ່ີ ວິ ດຂໍອງທ່່ານຂ່ົໍມຂູ່ໍວ່າຈົ້ະ
ທໍ່າຮ້າຍ ຫືຼື�  ຂ້ໍາທ່່ານບໍ ? ຫືຼື�  ຂ້ໍາຕົ້ວ
ເອງຖ້້າທ່່ານ ເລີ ກລາ? www.rewa.org

www.rewa.org

(206) 721-0243
ຄວາມລັບຂໍອງທ່່ານແມ່ນບຸລິ ມະ  ຄວາມລັບຂໍອງທ່່ານແມ່ນບຸລິ ມະ  ສົ່ິ ດຂໍອງພວກເຮົ າ.ສົ່ິ ດຂໍອງພວກເຮົ າ.

LAOTIAN



ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວແມ່ນຫຼືຍັງ?ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວແມ່ນຫຼືຍັງ?
ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວເກີດຂໍ້ ້ ນເມ�່ ອຄົນທ່ີ່ ມີ ຄວາມສົ່ໍ າພັນ
ໃກ້ຊ່ິ ດເຊ່�່ ອວ່າຜູູ້້ກ່ຽວມີ ສົ່ິ ດຄວບຄຸມ ແລະ ຕໍ້ານິ ວິ ຈົ້ານຄວາມຮູ້ສົ່້ ກ, 
ພ້ດ ຕິ້ກໍາ ແລະ/ຫືຼື�  ການກະທໍ່າຂໍອງອີ ກຄົນ. ຄວາມຮຸນແຮງ ຫືຼື�  
ແບບວິ ທ່ີ ຄວບຄຸມຂໍອງຜູູ້້ກ່ຽວສົ່າມາດເກີດຂໍ້ ້ ນໃນຫືຼືາຍຮູບແບບ: 
ທ່າງຮ່າງ ກາຍ, ເພດ ແລະ/ຫືຼື�  ອາລົມ. ທ່່ານບໍ່ ຈົ້ໍ າເປັນຕ້້ອງຮູ້ສົ່້ ກອາຍ
ຖ້້າທ່່ານກໍາລັງຖ້� ກຕີ້. ທ່່ານຈົ້ະບໍ່ ຖ້� ກຕິ້ນິ .

ສົ່ິ ດທິ່ຂໍອງທ່່ານສົ່ິ ດທິ່ຂໍອງທ່່ານ
ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ການກົດຂໍີ່ ຂ່ົໍມເຫັຼືງທ່າລຸນແມ່ນ 
ຜິູ້ດກົດໝູ່າຍໃນສົ່ະຫຼືະລັດ. ຜູູ້້ເຄາະຮ້າຍຈົ້າກຄວາມຮຸນແຮງໃນ

 
ຄອບຄົວໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕ້າມກົດໝູ່າຍ. 

ສົ່ິ່ ງທ່ີ່ ຕ້້ອງເຮັດສົ່ິ່ ງທ່ີ່ ຕ້້ອງເຮັດ
•    ໂອ້ລົມກັບຄົນທ່ີ່ ທ່່ານໄວ້ໃຈົ້: ໝູູ່່, ຍາດພ່ີນ້ອງ ຫືຼື�  ບາງຄົນຈົ້າກ 

ບ່ອນເຮັດວຽກ ຫືຼື�  ຊຸ່ມຊົ່ນທ່າງຄວາມເຊ່�່ ອຂໍອງທ່່ານ.
•    ໂທ່ຫຼືາການບໍ ລິ ການຊ່່ວຍເຫືຼື� ອເຫຼືດວິ ກິດ 24 ຊ່ົ່ວໂມງ. ພວກ 

ເຂໍົ າສົ່າມາດໃຫ້ຼືຂໍໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ 
ທ່າງເລ� ອກດ້ານກົດໝູ່າຍຂໍອງທ່່ານ, ລວມທັ່ງການດໍ າ ເນີ ນ 
ຄະດີ  ຫືຼື�  ວິ ທ່ີ ຂໍໍ ເອົ າຄໍ າສ່ັົ່ງປົກປ້ອງບຸກຄົນ. ພວກເຂໍົ າໃຫ້ຼືບໍ  
ລິ ການຄໍ າປ້ ກສົ່າ ແລະ ກຸ່ມຊ່່ວຍເຫືຼື� ອ. 

•    ສ້ົ່າງແຜູ້ນຄວາມປອດໄພສົ່ໍ າລັບທ່່ານ ແລະ ຄອບຄົວ 
ຂໍອງທ່່ານ. 

ທ່່ານເປັນຜູູ້້ຮູ້ຊ່ີ ວິ ດຂໍອງທ່່ານເອງດີ ທ່ີ່ ສຸົ່ດ. ຢູ່າໃຫ້ຼືຄົນອ�່ ນຊັ່ກຈູົ້ງທ່່ານ
ເຮັດບາງຢູ່າງທ່ີ່ ບໍ່ ຖ້� ກຕ້້ອງ ຫືຼື�  ບໍ່ ປອດໄພສົ່ໍ າລັບທ່່ານ.

ແຫ່ືຼືງຄວາມຊ່່ວຍເຫືຼື� ອ ແຫ່ືຼືງຄວາມຊ່່ວຍເຫືຼື� ອ 
ເຫຼືດສຸົ່ກເສົ່ີ ນເຫຼືດສຸົ່ກເສົ່ີ ນ
ຕໍ້າຫືຼືວດ (ເຫຼືດສຸົ່ກເສົ່ີ ນ) 911
ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ
National Domestic Violence Hotline  
1 (800) 799-7233
Peace in the Home Helpline 1 (888) 847-7205 
Abused Deaf Women’s Advocacy Services 
(ADWAS) (206) 922-7088
API Chaya Helpline (877) 922-4292 /  
Office (206) 467-9976
Consejo Counseling & Referral Services  
(206) 461-4880
Northwest Network of Bisexual, Trans, Lesbian 
and Gay Survivors of Abuse (206) 568-7777
Refugee Women’s Alliance (ReWA)  
(206) 721-0243
Seattle Indian Health Board (206) 324-9360
ບ່ອນພັກອາໄສົ່/ບ່ອນລີ ້ ໄພບ່ອນພັກອາໄສົ່/ບ່ອນລີ ້ ໄພ
Broadview Emergency Shelter (206) 299-2500
Domestic Abuse Women’s Network (DAWN)  
1 (877) 465-7234
East Cherry YWCA (206) 568-7845
Lifewire (425) 746-1940 / 1 (800) 827-8840
New Beginnings (206) 522-9472

ໂຄງການປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຄງການປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງໃນ
ຄອບຄົວຂໍອງ ຄອບຄົວຂໍອງ ReWA
ReWA ໃຫ້ຼືການສ່ົົ່ງເສົ່ີ ມ ແລະ ການຊ່່ວຍເຫືຼື� ອຄົບວົງຈົ້ອນ ແລະ  
ເໝູ່າະສົົ່ມທ່າງວັດທ່ະນະທໍ່າແກ່ຜູູ້້ເຂໍົ ້ າເມ� ອງ ແລະ ຜູູ້້ອົບພະຍົບທ່ີ່  
ເປັນຜູູ້້ເຄາະຮ້າຍຈົ້າກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ/ຫືຼື�  ການ 
ລ່ວງລະເມີ ດທ່າງເພດ ແລະ ລວມມີ :

•   ການຊ່່ວຍເຫືຼື� ອດ້ານວັດທ່ະນະທໍ່າ ແລະ ພາສົ່າໃນ 20 ພາສົ່າ, 
ລວມທັ່ງສົ່າຍດ່ວນໃນເຈັົ້ດ (7) ພາສົ່າຕ່້າງກັນ

•   ການຊ່່ວຍເຫືຼື� ອເລ�່ ອງການຂໍໍ ເອົ າຄໍ າສ່ັົ່ງປົກປ້ອງ ແລະ ການ 
ສ້ົ່າງແຜູ້ນຄວາມປອດໄພ

•    ກຸ່ມຊ່່ວຍເຫືຼື� ອ ແລະ ການໃຫ້ຼືຄໍ າປ້ ກສົ່າດ້ານສຸົ່ຂໍະພາບຈົ້ິ ດສົ່ໍ າ 
ລັບແມ່ຍິ ງທ່ີ່ ປະສົົ່ບກັບຄວາມຮຸນແຮງ ຜືູ້�  ຜູູ້້ທ່ີ່ ມີ ຄວາມ ສ່ົ່ຽງ
ຈົ້າກຄວາມຮຸນແຮງ

•   ການນໍ າສ່ົົ່ງຫຼືາແຫ່ືຼືງຄວາມຊ່່ວຍເຫືຼື� ອໃນຊຸ່ມຊົ່ນ, ການບໍ ລິ  
ການບ່ອນພັກອາໄສົ່ ແລະ ບ່ອນລີ ້ ໄພສຸົ່ກເສົ່ີ ນ

•   ການສົ່້ ກສົ່າອົບຮົມ ແລະ ການບໍ ລິ ການໃນຊຸ່ມຊົ່ນເພ�່ ອເພ່ີມ 
ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຊ່່ວຍປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ 
ແລະ ການລ່ວງລະເມີ ດທ່າງເພດ ຢູູ່ໃນຊຸ່ມຊົ່ນຜູູ້້ອົບພະຍົບ 
ແລະ ຜູູ້້ເຂໍົ ້ າເມ� ອງ

•   ການໃຫ້ຼືຄໍ າປ້ ກສົ່າ ແລະ ການຝ້ກອົບຮົມແກ່ຜູູ້້ໃຫ້ຼືບໍ ລິ ການ 
ແລະ ໜ່້ວຍງານບັງຄັບໃຊ້່ກົດໝູ່າຍ

ໃນທຸ່ກໆປີ  ພວກເຮົ າຊ່່ວຍເຫືຼື� ອຜູູ້້ລອດຊ່ີ ວິ ດຫືຼືາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ 
ໃຫ້ຼືຫຸືຼືດພ້ົນຈົ້າກຜູູ້້ທ່ີ່ ໃຊ້່ຄວາມຮຸນແຮງເຂໍົ າເຈົ້ົ ້ າ ແລະ ເລີ່ ມຊ່ີ ວິ ດໃໝູ່່.


