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Refugee Women’s Alliance 
Main Office
4008 Martin Luther King, Jr. Way S.
Seattle, WA  98108
ໂທ່ລະສັັບ: (206) 721-0243
ແຟັັກ: (206) 721-0282
TTY: (206) 721-5299
Domestic Violence Office
PO Box 14373
Seattle, WA  98114
ໂທ່ລະສັັບ: (206) 721-0243
ແຟັັກ: (206) 721-3967
ສັາຍດ່່ວນ ສັາຍດ່່ວນ (24 ຊ່ົົ່ວໂມງຊ່ົົ່ວໂມງ)  
ຣັັດ່ເຊົ່ຍ, ໂຣັມາເນຍ ແລະ ຢູ່່ເຄຣັນ: (206) 954-2903 
ໂຊົ່ມາລີ : (206) 310-5841 
ຫ້ວຽດ່ນາມ: (206) 351-8809 
ແຮມຮາຣັິ ກ ແລະ ທ່ີ ກຣັິ ນາ: (206) 495-5256

ພາສັາທ່ີ່ ຮອັງຮັບພາສັາທ່ີ່ ຮອັງຮັບ
ແຮມຮາຣັິ ກແຮມຮາຣັິ ກ
ທ່ີ ກຣັິ ນາທ່ີ ກຣັິ ນາ
ໂຊົ່ມາລີໂຊົ່ມາລີ
ຣັັດ່ເຊົ່ຍຣັັດ່ເຊົ່ຍ
ໂຣັນານີໂຣັນານີ
ຢູ່່ເຄຣັນຢູ່່ເຄຣັນ
ໄທ່ໄທ່

ລາວລາວ
ມຽນມາມຽນມາ
ອັາຣັັບອັາຣັັບ
ຝຣ່ັັງຝຣ່ັັງ
ເຢູ່ຍລະມັນເຢູ່ຍລະມັນ
ສັະເປນສັະເປນ
ຫ້ວຽດ່ນາມຫ້ວຽດ່ນາມ

ສັວາຮິ ລີສັວາຮິ ລີ
ຄິ ຄຸຢູ່່ຄິ ຄຸຢູ່່
ອັີ ຕົາລີອັີ ຕົາລີ
ດ່າຣັິດ່າຣັິ
ປາສັຕ່ົປາສັຕ່ົ
ຟັາຊົ່ີຟັາຊົ່ີ

ມີ ບາງຄົນກຳ າລັງ ມີ ບາງຄົນກຳ າລັງ 
ທ່ຳ າຮ້າຍທ່່ານບຳ ?ທ່ຳ າຮ້າຍທ່່ານບຳ ?

ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອັບຄົວຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອັບຄົວ
ຜູ້່້ທ່ີ່ ກະ ທ່ຳ າ ຄວາມຮຸນແຮງແມ່ນໃຜູ້?ຜູ້່້ທ່ີ່ ກະ ທ່ຳ າ ຄວາມຮຸນແຮງແມ່ນໃຜູ້?
ຜູ້່້ທ່ີ່ ໃຊ້ົ່ຄວາມຮຸນແຮງສັາມາດ່ເປັນຄົນທ່ີ່ ໜ້້າຮັກ ແລະ ເປັນມິດ່ 
ໃນເວລາທ່ີ່ ທ່່ານພົບເຫັ້ນເຂົົ າເຈົ້ົ ້ າໃນຕົອັນທ່ຳ າອັິ ດ່. ພວກເຂົົ າ
ອັາດ່ຈົ້ະໃຈົ້ດ່ີ ຕົຳ່ ກັບທ່່ານຢູ່່່ຕົຳ່ ໜ້້າສັາທ່າລະນະ, ແຕ່ົໃຊ້ົ່ຄວາຮຸນແຮງ
ເມ່່ ອັທ່່ານຢູ່່່ກັບເຂົົ າເຈົ້ົ ້ າຕົາມລຳ າພັງ. ພວກເຂົົ າອັາດ່ຈົ້ະຂົຳ ໂທ່ດ່ໃນ
ທັ່ນທ່ີ ຫັັ້ງຈົ້າກທ່ຳ າຮ້າຍທ່່ານແລ້ວ, ແຕ່ົການໃຊ້ົ່ຄວາມຮຸນແຮງໃດ່ໆ
ກຳ  ຕົາມ—ເຖິ້ງແມ່ນວ່າມັນເກີດ່ຂົ້ ້ ນຄ້ັງດ່ຽວ ແລະ ປະກົດ່ວ່າຢູ່່່ 
ນອັກລັກສັະນະນິ ໄສັ—ສັາມາດ່ເປັນສັັນຍານບ່ົງບອັກເຖິ້ງການ
ປະຕິົບັດ່ຕົຳ່ ທ່ີ່ ຮ້າຍແຮງຂົ້ ້ ນ.  

ປະເພດ່ຂົອັງການໃຊ້ົ່ຄວາມຮຸນແຮງປະເພດ່ຂົອັງການໃຊ້ົ່ຄວາມຮຸນແຮງ
ພ້ດ່ຕິົກຳ າໃຊ້ົ່ຄວາມຮຸນແຮງສັາມາດ່ມີ ຫັ້າຍຮ່ບແບບ. ຖ້້າທ່່ານ 
ຕົອັບ ແມ່ນ ຕົຳ່ ກັບຄຳ າຖ້າມໃດ່ໆກຳ ຕົາມເຫ່ົັ້ານີ ້ , ທ່່ານສັາມາດ່ ຮັບ
ການຊ່ົ່ວຍເຫັ້່ ອັໄດ້່.

•  ຄ່່ຊົ່ີ ວິ ດ່ຂົອັງທ່່ານເກັບໄວ້ ຫັ້່  ເອັົ າເຊັົ່ກເງິ ນຄ່າຈ້ົ້າງຂົອັງທ່່ານໄປ 
ໂດ່ຍທ່ີ່ ທ່່ານບຳ່ ອັະນຸຍາດ່ບຳ ?

•  ຄ່່ຊົ່ີ ວິ ດ່ຂົອັງທ່່ານກວດ່ໂທ່ລະສັັບມ່ ຖ້່ /ຂົຳ ້ ຄວາມຂົອັງທ່່ານ ຫັ້່  
ສັອັບຖ້າມບ່ອັນວ່າທ່່ານຢູ່່່ໃສັ ໃນເວລາບຳ່ ໄດ້່ຢູ່່່ກັບເຂົົ າເຈົ້ົ ້ າບຳ ?

•  ຄ່່ຊົ່ີ ວິ ດ່ຂົອັງທ່່ານຈົ້ຳ າກັດ່ເວລາທ່ີ່ ທ່່ານໃຊ້ົ່ກັບໝູ່່່ເພ່່ອັນ ຫັ້່  
ຄອັບຄົວບຳ ?

•  ທ່່ານຢູ້່ານກົວຄ່່ຊົ່ີ ວິ ດ່ຂົອັງທ່່ານບຳ ?
•  ຄ່່ຊົ່ີ ວິ ດ່ຂົອັງທ່່ານເສັຍອັາລົມເລ່ ້ ອັຍໆ ຫັ້່  ໃນເວລາເມົາບຳ ?
•  ຄ່່ຊົ່ີ ວິ ດ່ຂົອັງທ່່ານຮ້ອັງໃສ່ັທ່່ານ ຫັ້່  ທ່ຳ າລາຍສັິ່ ງຂົອັງຢູ່່່ໃກ້ 

 ທ່່ານບຳ ?
•  ຄ່່ຊ່ົ່ວິ ດ່ຂົອັງທ່່ານຍ້່ ຫັ້່  ຊົົ່ກທ່່ານບຳ ? ບີ ບຄຳ  ຫັ້່  ຕົົບທ່່ານບຳ ? 

 ຕີົ ຫັ້່  ເຜົູ້າທ່່ານບຳ ? ຈັົ້ບທ່່ານ ຫັ້່  ດ່້ ງຜົູ້ມ
ທ່່ານບຳ ?

• ຄ່່ຊົ່ີ ວິ ດ່ຂົອັງທ່່ານບັງຄັບໃຫ້້ທ່່ານ
ຮ່ວມເພດ່ ຫັ້່  ໃຫ້້ຄວາມພຳ ໃຈົ້ແກ່
ລາວ ເມ່່ ອັທ່່ານບຳ່ ຕ້ົອັງການບຳ ?

• ຄ່່ຮ່ວມຊົ່ີ ວິ ດ່ຂົອັງທ່່ານຂ່ົົມຂ່່ົວ່າຈົ້ະ
ທ່ຳ າຮ້າຍ ຫັ້່  ຂ້ົາທ່່ານບຳ ? ຫັ້່  ຂ້ົາຕົົວ

ເອັງຖ້້າທ່່ານ ເລີ ກລາ? www.rewa.org

www.rewa.org

(206) 721-0243
ຄວາມລັບຂົອັງທ່່ານແມ່ນບຸລິ ມະ  ຄວາມລັບຂົອັງທ່່ານແມ່ນບຸລິ ມະ  ສັິ ດ່ຂົອັງພວກເຮົ າ.ສັິ ດ່ຂົອັງພວກເຮົ າ.
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http://www.rewa.org
http://www.rewa.org


ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອັບຄົວແມ່ນຫ້ຍັງ?ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອັບຄົວແມ່ນຫ້ຍັງ?
ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອັບຄົວເກີດ່ຂົ້ ້ ນເມ່່ ອັຄົນທ່ີ່ ມີ ຄວາມສັຳ າພັນ
ໃກ້ຊົ່ິ ດ່ເຊົ່່່ ອັວ່າຜູ້່້ກ່ຽວມີ ສັິ ດ່ຄວບຄຸມ ແລະ ຕົຳ ານິ ວິ ຈົ້ານຄວາມຮ້່ສັ້ ກ, 
ພ້ດ່ ຕິົກຳ າ ແລະ/ຫັ້່  ການກະທ່ຳ າຂົອັງອັີ ກຄົນ. ຄວາມຮຸນແຮງ ຫັ້່  
ແບບວິ ທ່ີ ຄວບຄຸມຂົອັງຜູ້່້ກ່ຽວສັາມາດ່ເກີດ່ຂົ້ ້ ນໃນຫັ້າຍຮ່ບແບບ: 
ທ່າງຮ່າງ ກາຍ, ເພດ່ ແລະ/ຫັ້່  ອັາລົມ. ທ່່ານບຳ່ ຈົ້ຳ າເປັນຕ້ົອັງຮ້່ສັ້ ກອັາຍ
ຖ້້າທ່່ານກຳ າລັງຖ້່ ກຕີົ. ທ່່ານຈົ້ະບຳ່ ຖ້່ ກຕິົນິ .

ສັິ ດ່ທິ່ຂົອັງທ່່ານສັິ ດ່ທິ່ຂົອັງທ່່ານ
ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອັບຄົວ ແລະ ການກົດ່ຂົີ່ ຂ່ົົມເຫັ້ງທ່າລຸນແມ່ນ 
ຜິູ້ດ່ກົດ່ໝູ່າຍໃນສັະຫ້ະລັດ່. ຜູ້່້ເຄາະຮ້າຍຈົ້າກຄວາມຮຸນແຮງໃນ

 
ຄອັບຄົວໄດ້່ຮັບການປົກປ້ອັງຕົາມກົດ່ໝູ່າຍ. 

ສັິ່ ງທ່ີ່ ຕ້ົອັງເຮັດ່ສັິ່ ງທ່ີ່ ຕ້ົອັງເຮັດ່
•  ໂອ້ັລົມກັບຄົນທ່ີ່ ທ່່ານໄວ້ໃຈົ້: ໝູ່່່, ຍາດ່ພ່ີນ້ອັງ ຫັ້່  ບາງຄົນຈົ້າກ 

ບ່ອັນເຮັດ່ວຽກ ຫັ້່  ຊຸົ່ມຊົົ່ນທ່າງຄວາມເຊົ່່່ ອັຂົອັງທ່່ານ.
•  ໂທ່ຫ້າການບຳ ລິ ການຊ່ົ່ວຍເຫັ້່ ອັເຫ້ດ່ວິ ກິດ່ 24 ຊ່ົົ່ວໂມງ. ພວກ 

ເຂົົ າສັາມາດ່ໃຫ້້ຂົຳ ້ ມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອັບຄົວ ແລະ 
ທ່າງເລ່ ອັກດ້່ານກົດ່ໝູ່າຍຂົອັງທ່່ານ, ລວມທັ່ງການດ່ຳ າ ເນີ ນ 
ຄະດ່ີ  ຫັ້່  ວິ ທ່ີ ຂົຳ ເອັົ າຄຳ າສ່ັັງປົກປ້ອັງບຸກຄົນ. ພວກເຂົົ າໃຫ້້ບຳ  
ລິ ການຄຳ າປ້ ກສັາ ແລະ ກຸ່ມຊ່ົ່ວຍເຫັ້່ ອັ. 

•  ສ້ັາງແຜູ້ນຄວາມປອັດ່ໄພສັຳ າລັບທ່່ານ ແລະ ຄອັບຄົວ 
ຂົອັງທ່່ານ. 

ທ່່ານເປັນຜູ້່້ຮ້່ຊົ່ີ ວິ ດ່ຂົອັງທ່່ານເອັງດ່ີ ທ່ີ່ ສຸັດ່. ຢູ່່າໃຫ້້ຄົນອັ່່ ນຊັົ່ກຈ່ົ້ງທ່່ານ
ເຮັດ່ບາງຢູ່່າງທ່ີ່ ບຳ່ ຖ້່ ກຕ້ົອັງ ຫັ້່  ບຳ່ ປອັດ່ໄພສັຳ າລັບທ່່ານ.

ແຫ່ັ້ງຄວາມຊ່ົ່ວຍເຫັ້່ ອັ ແຫ່ັ້ງຄວາມຊ່ົ່ວຍເຫັ້່ ອັ 
ເຫ້ດ່ສຸັກເສັີ ນເຫ້ດ່ສຸັກເສັີ ນ
ຕົຳ າຫັ້ວດ່ (ເຫ້ດ່ສຸັກເສັີ ນ) 911
ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອັບຄົວຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອັບຄົວ
Refugee Women’s Alliance (ReWA)  
(206) 721-0243
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
Seattle Indian Health Board (206) 324-9360
National Domestic Violence Hotline  
1 (800) 799-7233
ບ່ອັນພັກອັາໄສັ/ບ່ອັນລີ ້ ໄພບ່ອັນພັກອັາໄສັ/ບ່ອັນລີ ້ 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

ໂຄງການປ້ອັງກັນຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຄງການປ້ອັງກັນຄວາມຮຸນແຮງໃນ
ຄອັບຄົວຂົອັງ ຄອັບຄົວຂົອັງ ReWA
ReWA ໃຫ້້ການສ່ົັງເສັີ ມ ແລະ ການຊ່ົ່ວຍເຫັ້່ ອັຄົບວົງຈົ້ອັນ ແລະ  
ເໝູ່າະສົັມທ່າງວັດ່ທ່ະນະທ່ຳ າແກ່ຜູ້່້ເຂົົ ້ າເມ່ ອັງ ແລະ ຜູ້່້ອົັບພະຍົບທ່ີ່  
ເປັນຜູ້່້ເຄາະຮ້າຍຈົ້າກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອັບຄົວ ແລະ/ຫັ້່  ການ 
ລ່ວງລະເມີ ດ່ທ່າງເພດ່ ແລະ ລວມມີ :

•  ການຊ່ົ່ວຍເຫັ້່ ອັດ້່ານວັດ່ທ່ະນະທ່ຳ າ ແລະ ພາສັາໃນ 20 ພາສັາ, 
ລວມທັ່ງສັາຍດ່່ວນໃນເຈັົ້ດ່ (7) ພາສັາຕ່ົາງກັນ

•  ການຊ່ົ່ວຍເຫັ້່ ອັເລ່່ ອັງການຂົຳ ເອັົ າຄຳ າສ່ັັງປົກປ້ອັງ ແລະ ການ 
ສ້ັາງແຜູ້ນຄວາມປອັດ່ໄພ

•  ກຸ່ມຊ່ົ່ວຍເຫັ້່ ອັ ແລະ ການໃຫ້້ຄຳ າປ້ ກສັາດ້່ານສຸັຂົະພາບຈົ້ິ ດ່ສັຳ າ 
ລັບແມ່ຍິ ງທ່ີ່ ປະສົັບກັບຄວາມຮຸນແຮງ ຜ່ັູ້ ຜູ້່້ທ່ີ່ ມີ ຄວາມ ສ່ັຽງ
ຈົ້າກຄວາມຮຸນແຮງ

•  ການນຳ າສ່ົັງຫ້າແຫ່ັ້ງຄວາມຊ່ົ່ວຍເຫັ້່ ອັໃນຊຸົ່ມຊົົ່ນ, ການບຳ ລິ  
ການບ່ອັນພັກອັາໄສັ ແລະ ບ່ອັນລີ ້ ໄພສຸັກເສັີ ນ

•  ການສັ້ ກສັາອົັບຮົມ ແລະ ການບຳ ລິ ການໃນຊຸົ່ມຊົົ່ນເພ່່ອັເພ່ີມ 
ຄວາມຮັບຮ້່ ແລະ ຊ່ົ່ວຍປ້ອັງກັນຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອັບຄົວ 
ແລະ ການລ່ວງລະເມີ ດ່ທ່າງເພດ່ ຢູ່່່ໃນຊຸົ່ມຊົົ່ນຜູ້່້ອົັບພະຍົບ 
ແລະ ຜູ້່້ເຂົົ ້ າເມ່ ອັງ

•  ການໃຫ້້ຄຳ າປ້ ກສັາ ແລະ ການຝ້ກອົັບຮົມແກ່ຜູ້່້ໃຫ້້ບຳ ລິ ການ 
ແລະ ໜ່້ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ົ່ກົດ່ໝູ່າຍ

ໃນທຸ່ກໆປີ  ພວກເຮົ າຊ່ົ່ວຍເຫັ້່ ອັຜູ້່້ລອັດ່ຊົ່ີ ວິ ດ່ຫັ້າຍກວ່າ 1,000 ຄົນ 
ໃຫ້້ຫຸັ້ດ່ພ້ົນຈົ້າກຜູ້່້ທ່ີ່ ໃຊ້ົ່ຄວາມຮຸນແຮງເຂົົ າເຈົ້ົ ້ າ ແລະ ເລີ່ ມຊົ່ີ ວິ ດ່ໃໝູ່່.


