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ความรุนแรงในครอบครัว

ผู้ก่อ/กระทำ�พฤติกรรมความรุนแรง
เป็นใครได้บ้าง
ผู้ก่อ/กระทำ�พฤติกรรมรุนแรงอาจเป็นคนที่แสร้งแสดงตนว่าเป็นคนที่
สามารถมอบความรักและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เมื่อคุณพบพวกเขาเป็น
ครั้งแรก ในที่สาธารณะชนเขาจะแสดงตนเป็นคนดี อ่อนโยน แต่จะ
กระทำ�พฤติกรรมรุนแรงเมื่ออยู่กับคุณตามลำ�พัง บุคคลประเภทนี้อาจ
จะทำ�การขอโทษคุณทันทีหลังจากที่ก่อเหตุทำ�ร้ายคุณ แต่สำ�หรับ
พฤติกรรมรุนแรงนั้น แม้ว่าจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่ก็จะการส่อถึง
พฤติกรรมที่ไม่ปกติธรรมดา อาจบ่งถึงสัญญาณว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่
รุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต

ประเภทของการกระทำ�รุนแรง ทำ�ร้าย
การประทุษกรรม
การกระทำ�รุนแรง ทำ�ร้าย การประทุษกรรม อาจมีหลากหลายรูปแบบ
หากคุณตอบว่า "ใช่" จากคำ�ถามใดคำ�ถามหนึ่งของคำ�ถามเหล่านี้คุณ
สามารถเข้าขอรับความช่วยเหลือได้

• คู่รัก/คู่ครอง/คนรู้ใจของคุณยึดเก็บ ครอบครองหรือรับเงินค่าจ้าง
ของคุณเอาไว้เองทั้งๆที่คุณไม่ยินยอมพร้อมใจหรือไม่
• คู่รัก/คู่ครอง/คนรู้ใจของคุณดูควบคุมการใช้โทรศัพท์/ตรวจดู
ข้อความในโทรศัพท์ของคุณหรือถามว่าคุณอยู่ที่ใดเมื่อคุณไม่ได้
ใช้เวลาอยู่กับเขาหรือไม่
• คู่รัก/คู่ครอง/คนรู้ใจของคุณเข้มงวดเรื่องเวลาที่คุณใช้กับเพื่อน
หรือครอบครัวหรือไม่
• คุณรู้สึกหวาดกลัว/เกรงกลัว คู่รัก/คู่ครอง/คนรู้ใจของคุณใช่
หรือไม่
• คู่รัก/คู่ครอง/คนรู้ใจของคุณของคุณควบคุมอารมณ์ไม่ได้/
อารมณ์เสียอยู่บ่อยครั้งหรือเมื่อเวลาที่เขามีอาการมึนเมาหรือไม่
• คู่รัก/คู่ครอง/คนรู้ใจ ของคุณตะโกน/ตะคอกใส่คุณหรือ
อาละวาดทำ�ลายเข้าของหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคุณหรือไม่
• คู่รัก/คู่ครอง/คนรู้ใจ ของคุณเคยผลักหรือชกต่อยคุณใช่หรือไม่
เคยทำ�ให้คุณสำ�ลักโดยการบีบคอหรือเคยตบหน้า
คุณหรือไม่ เคยกัดหรือเผาคุณหรือไม่
เคยฉุดกระชากหรือดึงผมคุณหรือไม่
• คู่รัก /คู่ครอง/คนรู้ใจ ของคุณเคย
บังคับขืนใจให้คุณมีเพศสัมพันธ์
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
เขาฝ่ายเดียวโดยที่คุณไม่ยินยอม
พร้อมใจหรือไม่
• คู่รัก /คู่ครอง/คนรู้ใจ ของคุณเคยขู่จะ
ทำ�ร้ายหรือจะฆ่าคุณหรือไม่ หรือขู่จะ
ฆ่าตัวตายหากคุณหนีหรือทิ้ง
เขาไปหรือไม่

หากคุณตกอยู่ในอันตรายแล้วต้องการ
ความช่วยเหลือแบบชนิดเร่งด่วน
ฉุกเฉิน จากเจ้าหน้าที่ตำ�รวจให้โทรแจ้ง
สายด่วน 9-1-1
Refugee Women’s Alliance
สำ�นักงานใหญ่
4008 Martin Luther King, Jr. Way S.
Seattle, WA 98108
โทรศัพท์: (206) 721-0243
แฟกซ์: (206) 721-0282
TTY: (206) 721-5299

สำ�นักงานช่วยเหลือเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
PO Box 14373
Seattle, WA 98114
โทรศัพท์: (206) 721-0243
แฟกซ์: (206) 721-3967

สายด่วน (24 ชั่วโมง)

รัสเซียน โรมาเนียน และยูเครนเนียน: (206) 954-2903
โซมาลี: (206) 310-5841
เวียดนาม: (206) 351-8809
อัมฮาริกและตึกรึญญา: (206) 495-5256

ภาษาที่รองรับ
อัมฮาริก
ตึกรึญญา
โซมาลี
รัสเซียน
โรมาเนียน
ยูเครนเนียน
ไทย

ลาว
พม่า
อาราบิค
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
สเปนนิช
เวียดนาม

www.rewa.org

สวาฮีลี
คิคูยู
อิตาเลี่ยน
ดารี
พาสโตร
ฟาร์ซี

มีใครบางคน
กำ�ลังทำ�ร้ายคุณ
อยู่หรือเปล่า

(206) 721-0243

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่มีการเปิดเผย
แพร่งพรายโดยเด็ดขาดเพราะเราถือว่าข้อมูล
ส่วนตัวของคุณเป็นหลักจรรยาบรรณสำ�คัญใน
การให้ความช่วยเหลือขององค์กรเรา

www.rewa.org

พฤติกรรมการก่อ/กระทำ�ความรุนแรง
ในครอบครัวคืออะไร
พฤติกรรมการก่อ/กระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณเชื่อว่าเขาหรือเธฮมีสิทธิ์ที่จะควบคุมและ
วิพากษ์วิจารณ์ความรู้สึก พฤติกรรม และ/หรือการกระทำ�ของอีกคน
พฤติกรรมในการก่อ/กระทำ�ความรุนแรงมีอยู่หลายรูปแบบ เพื่อที่จะ
ควบคุมอีกฝ่ายหนึ่ง อย่างเช่น การทำ�ร้ายร่างกาย ขืนใจ/ล่วงละเมิดทาง
เพศ หรือทำ�ร้ายจิตใจ คุณไม่จำ�เป็นต้องรู้สึกละอายใจตนเองหากโดน
ทุบตี เพราะมันไม่ใช่ความผิดของคุณ

สิทธิมนุษยชน ความชอบธรรมของคุณ
การก่อพฤติกรรม/กระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวเป็นการกระทำ�
ที่ผิดกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา เหยื่อผู้ถูกกระทำ�จาก
ความรุนแรงในครอบครัวจะได้รับความคุ้มครอง พิทักษ์ารักษาตาม
กฎหมายกำ�หนด

สิ่งที่ต้องทำ�
• ปรึกษา พูดคุยกับบุคคลที่คุณไว้ใจ เชื่อถือ เช่น เพื่อน ญาติ
เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลจากกลุ่มศาสนา ( วัด โบสถ์ มัสยิด)
• ติดต่อสายด่วนภาวะวิกฤติที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เจ้า
หน้าที่สามารถจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการก่อ/กระทำ�
ความรุนแรงในครอบครัวและตัวเลือกทางกฎหมาย รวมถึงการ
ดำ�เนินคดีตามกฏหมายหรือวิธีได้รับคำ�สั่งคุ้มครองรายบุคคล
เจ้าหน้ที่พร้อมให้คำ�ปรึกษาพูดคุยเป็นการส่วนตัวและมีการ
พบปะ รวมกลุ่มของกลุ่มชนชาติ
• แนะแนวทางในการดูแล สร้างแนวทางแผนความปลอดภัยให้
คุณและครอบครัว

คุณเป็นผู้ที่รู้จักชีวิตตัวคุณเองดีที่สุด อย่าปล่อยให้ใครมาชักจูงคุณ
ให้ทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือทำ�ให้ตัวคุณไม่ปลอดภัยได้

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้เหยื่อ
ของการก่อพฤติกรรม การกระทำ�ความ
รุนแรงในครอบครัวของ ReWA
ReWA ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมตามวัฒนธรรมแก่
ผูท
้ ต
่ี อ
้ งการความช่วยเหลือทีเ่ ป็นผูต
้ า่ งด้าวและผูล
้ ภ
้ี ย
ั อพยพทีไ่ ด้รบ
ั ผลก
ระทบจากการก่อพฤติกรรม การกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวและการ
ฝืน/ล่วงละเมิดละเมิดทางเพศ

• หน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมนัน
้ ๆและ
และสามารถให้ความช่วยเหลือด้านภาษาได้กว่า 20 ภาษา รวมถึง
สายด่วนภาวะวิกฤติ 7 ภาษา
• ให้ความช่วยเหลือเกีย
่ วกับการยืน
่ คำ�ร้องขอคำ�สัง่ คุม
้ ครองรายบุคคล
และแนะแนวการวางแผนความปลอดภัยแก่ผท
ู้ ไ่ี ด้รบ
ั ผลกระทบจาก
การก่อพฤติกรรม การกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวและการฝืน/
ล่วงละเมิดทางเพศ
• มีการรวมกลุม
่ เฉพาะชนชาติเป็นกลุม
่ ช่วยเหลือและให้ค�ำ ปรึกษา
ด้านสุขภาพจิตสำ�หรับสตรีทเ่ี คยประสบปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวหรือกับสตรีทม
่ี ค
ี วามเสีย
่ งสูงทีจ
่ ะประสบปญ
ํ หา
• ให้ขอ
้ มูล และดำ�เนินการส่งต่อการบริการของผูท
้ ม
่ี าขอความช่วย
เหลือไปยังหน่วยงานชุมชน ราชการ บ้านหลวง และสถานพักพิง
ฉุกเฉิน
• การให้การศึกษาอบรมแด่ชม
ุ ชนชุมชนผูอ
้ พยพลีภ
้ ย
ั เละชนต่างด้าว
พือ
่ เผยแพร่เพือ
่ ความรูเ้ กีย
่ วกับความรุนแรงในครอบครัวและเสริมวิธี
ช่วยป้องกันความรุนแรงในครอบครัว/การฝืน/ล่วงละเมิดทางเพศ
• การให้ค�ำ ปรึกษาและฝึกอบรมแก่หน่วยงานบริการชุมชนอืน
่ ๆและ
หน่วยงานผูพ
้ ท
ิ ก
ั ษ์สน
ั ติราษฎร์

หน่วยงานของเราช่วยเหยือ
่ ผูป
้ ระสบภัยจากการก่อพฤติกรรม การกระ
ทำ�ความรุนแรงในครอบครัวของให้พน
้ จากภาวะรุนแรงและเริม
่ ต้นชีวต
ิ ใหม่
มากกว่า 1,000 คนในทุกๆ ปี

แหล่งข้อมูล
เหตุฉุกเฉิน
ตำ�รวจ (เหตุฉุกเฉิน) 911

ความรุนแรงในครอบครัว
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

บ้านหลวง/สถานพักพิงฉุกเฉิน
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

