ຫັ ຼ ກຈັນຍາບັນ ແລະ ຈະລິຍະທໍ າສາກົນຂອງ CHAI
ເອກະສານຊ້ ອນທ້ າຍ 3:
ນະໂຍບາຍວ່ າດ້ ວຍການປ້ອງກັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພ
ດ, ການຂ່ົ ມຂູ ່ ແລະ ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ (PSEAH-Prevention of
Sexual Exploitation, Abuse and Harassment)
Clinton Health Access Initiative, Inc. (“CHAI”) ຈະບ່ໍ ຍອມຮັບການໃຊ້ ອໍານາດຂອງພະນັກງານພາຍໃນອົງການ
ເພື່ອການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂົ່ມຂູ ່ ທາງເພດ ຫື ຼ
ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ. CHAI
ເຂົ້າຮ່ ວມຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລສາກົນໃນການສະໜັບສະໜູ ນຫັ ຼ ກການທີ່ສໍາຄັນ
ກ່ ຽວກັບການປ້ ອງກັນ
ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂົ່ມຂູ ່ ແລະ ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ ທີ່ຖືກສ້ າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2003 ໂດຍ

ການຖະແຫຼງການຂອງ
ທ່ ານເລຂາທິການໃຫ່ ຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ກ່ ຽວກັບມາດຕະການພິເສດ.
່
່
ພວກເຮົາເຊືອວ່ າທຸ ກໆຄົນມີສິດທີຈະດໍາລົງຊີວິດຂອງຕົນໂດຍປາສະຈາກການໃຊ້ ຄວາມຮຸ ນແຮງທາງເພດ.
ນະໂຍບາຍນ້ີ ແມ່ ນນໍາໃຊ້ ກັບພະນັກງານ CHAI ທຸ ກໆຄົນ, ໃນທຸ ກເວລາ, ໃນການພົວພັນກັບຜູ້ ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ແລະສາທາລະນະຊົນ.

(ຫັ ຼ ກຈັນຍາບັນ
ແລະ
ຈະລິຍະທໍາສາກົນຂອງ
CHAI
ກວມເອົາການປະຕິບັດທີ່ບ່ໍ ຖືກຕ້ ອງທາງເພດຕໍ່ພະນັກງານ CHAI ຫື ຼ ຕໍ່ພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນຄູ ່ ຮ່ວມງານ
ຫື ຼ
ອົງການຂອງລັດທີ່ຮ່ ວມມືກັບ
CHAI;
ກະລຸ ນາເບິ່ງພາກສ່ ວນ
ທີ່ເວົ້າເຖິງ
ການສ້ າງ
ແລະ
ການຮັກສາຄວາມເຄົາລົບເຊ່ິ ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນສະຖານທ່ີ ເຮັດວຽກ.)
ພະນັກງານ CHAI ທຸ ກຄົນຕ້ ອງ:


ປະພຶດຢ່ າງມີຈະລິຍະທໍາ,
ປະຕິບັດຕໍ່ບຸ ກຄົນດ້ ວຍຄວາມເຄົາລົບ
ແລະ
ໃຫ້ ກຽດກັນ
ແລະ
ລະເວັ້ນການມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນການກະທໍາໃດໆທີ່ເປັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂົ່ມຂູ ່ ແລະ
ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ.



ສ້ າງສະພາບແວດລ້ ອມໃຫ້ ພະນັກງານ
ແລະ
ຜູ້ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດທຸ ກໆຄົນສາມາດຮັບຮູ ້ ໄດ້ ເຖິງພຶດຕິກໍາທ່ີ ຮັບບ່ໍ ໄດ້ ແລະ ສາມາດສົນທະນາກ່ ຽວກັບສິດ
ແລະ
ຂ້ໍ ຂ້ ອງໃຈຂອງພວກເຂົາ.
ຜູ້ ຈັດການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໂດຍສະເພາະໃນການສ່ົ ງເສີມສະພາບແວດລ້ ອມນີ້.



ອີງຕາມຂ້ັ ນຕອນການລາຍງານທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງ
ກ່ ຽວກັບກໍລະນີໃດກໍຕາມທີ່ສົງໄສວ່ າເປັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ,
ການຂົ່ມຂູ ່
ແລະ
ແຈ້ ງຂ້ໍ ຂ້ ອງໃຈໂດຍທັນທີ

ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ.


ຮ່ ວມມືຢ່ າງເຕັມສ່ ວນກັບການສືບສວນຂອງ

ດ້ ວຍຄວາມເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ ວນຕົວຂອງທຸ ກຄົນທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ
ແລະ
ໂດຍສະເພາະຕ່ໍ ຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງຜູ້ ຖືກເຄາະຮ້ າຍ.

CHAI,
ມີຄວາມລະອຽດອອ່ ນ
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ສາລະບານ
I.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈຸ ດປະສົງ

II.

ປະມວນຄໍາສັບ

III.

ມາດຕະຖານສໍາລັບການປະພຶດຂອງພະນັກງານ

IV.
V.

ການດໍາເນີນງານ ແລະ ການກວດສອບ
ການລາຍງານການຮ້ ອງທຸ ກ ແລະ ຂໍ້ຂ້ ອງໃຈ

VI.

ບ່ໍ ມີການຕອບໂຕ້

VII.

ການສອບສວນ

I.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈຸດປະສົງ

ການເຮັດວຽກຂອງ

CHAI

ເຮັດໃຫ້ ສະມາຊິກພະນັກງານມີການຕິດຕ່ໍ ກັບຜູ້ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ລວມທັງເດັກນ້ ອຍ
ແລະ
່
ວຽກງານດັງກ່ າວຍັງເຮັດໃຫ້ ພະນັກງານຫຼາຍຄົນຢູ ່ ໃນຕໍາແໜ່ ງທ່ີ ໄວ້ ວາງໃຈ
ໂດຍສະເພາະໃນການຄຸ ້ ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຊັບພະຍາກອນ.

ແລະ ຜູ້ ອ່ື ນໆ,
ປະຊາຊົນທ່ີ ມີຄວາມສ່ ຽງ.

ແລະ

ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບອໍານາດ

ຈຸ ດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນ້ີ ແມ່ ນເພື່ອສ້ າງສະພາບແວດລ້ ອມທ່ີ ປອດໄພໃຫ້ ຜູ້ທ່ີ ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ແລະ
ສະມາຊິກຂອງສາທາລະນະຊົນ
ເພື່ອປົກປ້ ອງເດັກ
ແລະ
ຜູ້ ໃຫຍ່ ທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງຈາກອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ
ເນ່ື ອງຈາກການເຂົ້າມາຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ

ນອກຈາກນ້ີ

CHAI.

ຍັງເປັນການສ້ າງຂະບວນການໃນການແກ້ ໄຂບັນຫາການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ,
ການຂ່ົ ມຂູ ່
ແລະ
່
ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ເພືອແຈ້ງໃຫ້ ພະນັກງານຊາບຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ ານສັນຍາ ແລະ ສິນທໍາ
ຂອງພວກເຂົາໃນການປົກປ້ ອງເດັກ ແລະ ຜູ້ ໃຫຍ່ ທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງໃນທຸ ກໆຂົງເຂດວຽກງານຂອງ CHAI.
ນະໂຍບາຍນ້ີ ແມ່ ນການຂະຫຍາຍເນ້ື ອໃນຂອງຫັ ຼ ກຈັນຍາບັນ

ແລະ

ຈະລິຍະທໍາສາກົນຂອງ

CHAI

ແລະ

ໄດ້ ຮັບການຮັບຮອງໂດຍຄະນະຜູ້ ອໍານວຍການ ແລະ ທີມງານເຈົ້າໜ້ າທີ່ອາວຸ ໂສຂອງ CHAI. ຜູ້ ອໍານວຍການອາວຸ ໂສຝ່ າຍ
HR ຂອງ CHAI ເຮັດຫນ້ າທີ່ເປັນຈຸ ດປະສານງານໃນການປ້ ອງກັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂົ່ມຂູ ່
ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ
ພ້ ອມທັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດ
ຕິດຕາມນະໂຍບາຍນ້ີ ດ້ ວຍການຕິດຕາມຈາກຫົວຫນ້ າຫ້ ອງການດໍາເນີນງານຂອງ CHAI.
ແລະ

II.

ແລະ

ປະມວນຄໍາສັບ

ການຮ້ ອງຮຽນຢ່ າງເປັນທາງການ ກ່ ຽວກັບການລະເມີດທ່ີ ສາມາດເກີດຂ້ຶ ນໄດ້ ໃນຫັ ຼ ກຈັນຍາບັນ ແລະ
ຈະລິຍະທໍາສາກົນຂອງ CHAI ຈາກພະນັກງານທີ່ເປັນສະມາຊິກ.
ການກ່ າວຫາ:

ຜູ້ ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
ບຸ ກຄົນອື່ນໆ
ນອກເໜືອຈາກພະນັກງານທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ
CHAI,
ຜູ້ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຈາກກິດຈະກໍາຂອງ CHAI ແລະ ຢູ ່ ໃນຖານະທ່ີ ມີຄວາມໄວ້ ວາງໃຈ ຫື ຼ ເພ່ິ ງພາອາໄສຕ່ໍ CHAI.
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ເດັກນ້ອຍ:
ຜູ້ ທ່ີ ມີອາຍຸ ຕ່ໍ າກວ່ າ
18
່
່
້
້
່
ໂດຍບໍກ່ ຽວກັບຂໍກໍານົດຂອງປະເທດໃນທ້ ອງຖິນໃນເວລາທີເດັກນ້ ອຍກ້ າວເຂົາສູ ່ ໄວຮຸ ່ ນ.

ປີ,

ຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກ: ບຸ ກຄົນທ່ີ ເຮັດການຮ້ ອງທຸ ກ ລວມທັງຜູ້ ຖືກເຄາະຮ້ າຍທ່ີ ຖືກຂູ ດຮີດ, ຂ່ົ ມຂູ ່ ແລະ ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ
ຫື ຼ ບຸ ກຄົນອື່ນໆ ທີ່ຮູ ້ ຈັກຄວາມຜິດ ແລະ ລາຍງານ/ນໍາເອົາການກ່ າວຫານັ້ນ.
ຫັ ຼ ກຖານ: ຂ້ໍ ມູ ນທີ່ໄດ້ ເກັບກໍາໃນລະຫວ່ າງການສືບສວນທີ່ສອດຄ່ ອງ ຫື ຼ ຂັດແຍ້ ງກັບການກ່ າວຫາ.
ບຸ ກຄົນທີ່ຖືກກໍານົດໂດຍ CHAI ເພື່ອຮັບໜ້ າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບ PSEAH
ລວມທັງການຮັບເອົາການຮ້ ອງທຸ ກ ກ່ ຽວກັບການຖືກຂູ ດຮີດ, ຂ່ົ ມຂູ ່ ແລະ ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ.
ຈຸ ດປະສານງານ:

ຊຸດມາດຕະຖານການປະຕິບັດທ່ີ ພະນັກງານ

CHAI

ຜູ້ ສືບສວນ:
ຜູ້ ທີ່ຖືກມອບໝາຍໂດຍຜູ້ ປະສານງານຝ່ າຍອາວຸ ໂສ
ຫື ຼ
ຖືກແຕ່ ງຕັ້ງຂອງ
ເພື່ອໃຫ້ ສືບສວນການຮ້ ອງທຸ ກ
ໂດຍສະເພາະ.
ຜູ້ ສືບສວນອາດຈະເປັນສະມາຊິກພະນັກງານຂອງ

CHAI

ຫັ ຼ ກຈັນຍາບັນ
ແລະ
ຈະລິຍະທໍ າສາກົນ:
່
ທຸ ກຄົນມີໜ້ າທີເພື່ອປະຕິບັດຕາມ.

ທ່ີ ໄດ້ ຮັບການເຝິກອົບຮົມ ຫື ຼ ຜູ້ ສືບສວນພາຍນອກ.

CHAI

ຄູ ່ ຮ່ວມງານ: ຕົວແທນ ຫື ຼ ອົງການຈັດຕ້ັ ງທ່ີ ມີບົດບາດ ສໍາຄັນໃນການສະໜັບສະໜູ ນການຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດໂຄງການ
CHAI, ດໍາເນີນບົດບາດການປະສານງານທ່ີ ສໍາຄັນ ຫື ຼ ປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນຊື່ຂອງ CHAI.
ການຂ່ົ ມຂູ ່ ທາງເພດ1: ການບຸ ກລຸ ກ ຫື ຼ ການຄຸ ກຄາມທາງຮ່ າງກາຍທີ່ມີລັກສະນະທາງເພດ, ບໍ່ວ່ າຈະເປັນການບັງຄັບ ຫື ຼ
ພາຍໃຕ້ ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບ.
ການຖືກສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ2: ການລະເມີດທາງເພດ ຫື ຼ ຄວາມພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ ເກີດຊ່ ອງວ່ າງ,
ອໍານາດທ່ີ ແຕກຕ່ າງກັນ
ຫື ຼ
ຄວາມໄວ້ ວາງໃຈ
ເພ່ື ອຈຸ ດປະສົງທາງເພດ
ລວມເຖິງແຕ່ ບໍ່ຈໍາກັດສະເພາະການມີລາຍໄດ້ ທາງດ້ ານການເງິນ,
ທາງດ້ ານສັງຄົມ
ຫື ຼ
ທາງດ້ ານການເມືອງຈາກການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດຂອງຜູ້ ອື່ນ.
: ການລະເມີດທາງເພດທີ່ບໍ່ຍິນຍອມ, ຮ້ ອງຂໍທາງເພດ, ການປະພຶດດ້ ວຍວາຈາ ຫື ຼ
ທ່ າທີທີ່ມີລັກສະນະທາງເພດ
ຕົວຢ່ າງ
ການປະພຶດທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບວຽກງານ

ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ
ຮ່ າງກາຍ

ຫື ຼ
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ແມ່ ນເກີດຂ້ຶ ນໃນສະພາບການຈ້ າງງານ

ຫື ຼ
ການຂ່ົ ມຂູ ່ , ຄວາມບ່ໍ ເປັນມິດ ຫື ຼ ສະພາບແວດລ້ ອມທ່ີ ໜ້ າເບ່ື ອ.
ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດອາດຈະຖືກປະຕິບັດດ້ ວຍບຸ ກຄົນ
ຫື ຼ
ຈາກໄລຍະໄກ
ລວມເຖິງແຕ່ ບໍ່ຈໍາກັດສະເພາະທາງໂທລະສັບ,
ອີເມວ
ຫື ຼ
ສື່ສັງຄົມ.
ເຖິງແມ່ ນວ່ າ
ປົກກະຕິແລ້ ວຈະກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຮູ ບແບບຂອງ
ພຶດຕິກໍາ,
ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດອາດຈະເກີດຂ້ຶ ນລະຫວ່ າງຜູ້ ທ່ີ ມີເພດດຽວກັນ

ມັນສາມາດໃຊ້ ຮູບແບບຂອງເຫດການດຽວ.
ຫື ຼ

ກົງກັນຂ້ າມກັນ.

ແຫຼ່ງທ່ີ ມາ: ຖະແຫຼງການຂອງເລຂາທິການໃຫ່ ຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ST/SGB/2003/13).
ແຫຼ່ງທ່ີ ມາ: ຖະແຫຼງການຂອງເລຂາທິການໃຫ່ ຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ST/SGB/2003/13).
3 ແຫຼ່ງທ່ີ ມາ: ຖະແຫຼງການຂອງເລຂາທິການໃຫ່ ຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ST/SGB/2008/5).
1
2

3

ທຸ ກໆເພດສາມາດເປັນໄດ້ ທັງຜູ້ ຖືກເຄາະຮ້ າຍ ຫື ຼ ຜູ້ ກະທໍາຜິດ.
ສໍາລັບຈຸ ດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນ້ີ
ການຂ່ົ ມຂູ ່
ແລະ

ການປະພຶດຜິດທາງເພດ:
ອີງໃສ່ ການປະພຶດທ່ີ ເປັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ,
ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດຕາມທີ່ໄດ້ ກໍານົດໄວ້ ຂ້າງເທິງ.

ພະນັກງານ/ສະມາຊິກພະນັກງານ: ຜູ້ ທີ່ເຮັດວຽກເຕັມ ຫື ຼ ບໍ່ເຕັມເວລາ ສໍາລັບ ຫື ຼ ຕົວແທນຂອງ CHAI, ບໍ່ວ່ າຈະແມ່ ນ
ຫື ຼ ບ່ໍ ແມ່ ນ ນາງ/ທ້ າວທ່ີ ຊົດເຊີຍເງິນສໍາລັບການເຮັດວຽກ ຫື ຼ ຕົວແທນນ້ັ ນ. ເຊ່ິ ງປະກອບມີອາສາສະໝັກ ແລະ
ບຸ ກຄົນທີສອງ.
ຫົວຂ້ໍ ຂອງການຮ້ ອງທຸ ກ (SOC): ຜູ້ ທ່ີ ຖືກກ່ າວຫາ ຫື ຼ ສົງໄສວ່ າມີເປັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ,
ການຂົ່ມຂູ ່ ແລະ ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດຕໍ່ຜູ້ ຖືກເຄາະຮ້ າຍ.
ຜູ້ ຖືກເຄາະຮ້ າຍ: ຜູ້ ທີ່ເປັນ ຫື ຼ ໄດ້ ຖືກຂູ ດຮີດ, ຖືກຂົ່ມຂູ ່ ແລະ ຖືກລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ.
ພະຍານ:

ຜູ້ ໃດທີ່ມີຂໍ້ມູ ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການສືບສວນ

ລວມທັງຜູ້ ຖືກເຄາະຮ້ າຍ,
ສະມາຊິກພະນັກງານຂອງຕົວແທນປະສານງານ ຫື ຼ ສະມາຊິກພະນັກງານຄົນອ່ື ນ.

III.

ຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກ,

ມາດຕະຖານສໍາລັບການປະພຶດຂອງພະນັກງານ

ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ,
ແມ່ ນເປັນການກະທໍາຜິດທ່ີ ຮ້ າຍແຮງ,

ການຂ່ົ ມຂູ ່

ອາດຈະເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການປະຕິບັດວິໄນ
ສະມາຊິກພະນັກງານທຸ ກຄົນຂອງ

ແລະ

ແລະ

ແລະ

ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ

ການລະເມີດຕໍ່ມາດຕະຖານເຫົ ່ ຼ ານີ້
ລວມເຖິງການຍົກເລີກການຈ້ າງງານໃນທັນທີ.

ທ່ີ ມີການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ,

ການຂ່ົ ມຂູ ່

ແລະ
ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ ຫື ຼ ການຂ່ົ ມເຫງທາງເພດ ກໍອາດຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ຫື ຼ ການດໍາເນີນທາງກົດ ໝາຍອ່ື ນໆ
ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍທ່ີ ບັງຄັບໃຊ້ .
CHAI

ຕ້ ອງບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ
ເຈດຕະນາຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການກະທໍາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງເພດຂອງຜູ້ ອື່ນ.

1. ພະນັກງານຂອງ

CHAI

ຫື ຼ
ຕົວຢ່ າງ:

ຖ້ າສະມາຊິກພະນັກງານຂອງ
CHAI
ໃຊ້ ຕໍາແໜ່ ງ
່
ສິດອໍານາດຂອງຕົນເພືອຮຽກຮ້ ອງທາງເພດໃນການແລກປ່ ຽນຜົນປະໂຫຍດ,
ສິ່ງນ້ີ ກໍ່ຖືວ່ າເປັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ.

ຫື ຼ

ຕ້ ອງບໍ່ສະແຫວງຫາການຂົ່ມຂູ ່ ທາງເພດ
ເຈດຕະນາຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການກະທໍາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງເພດຂອງຜູ້ ອື່ນ.

ຫື ຼ

2. ພະນັກງານຂອງ

CHAI

ຖ້ າສະມາຊິກພະນັກງານ
CHAI
ບັງຄັບໃຊ້
ຫື ຼ
່ສິງນ້ີ ກໍ່ຖືວ່ າເປັນການຂົ່ມຂູ ່ ທາງເພດ. ການກະທໍາດ່ັ ງກ່ າວລວມເຖິງ
ລູ ບຄໍາໂດຍຜ່ ານການທໍາຮ້ າຍທາງເພດທີ່ຮຸ ນແຮງ.

ຕົວຢ່ າງ

ນາບຂູ ່ ໃຫ້ ມີການກະທໍາທາງເພດ,
ແຕ່ ບໍ່ຈໍາກັດສະເພາະແຕ່ ການຈູ ບ

ຫື ຼ
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3. ພະນັກງານ

CHAI

ຕ້ ອງບ່ໍ ສະແຫວງຫາການກະທໍາທ່ີ ເປັນການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ.
CHAI ລ່ ວງເກີນດ້ ວຍວາຈາ ຫື ຼ ທາງດ້ ານຮ່ າງກາຍທ່ີ ບ່ໍ ສຸ ພາບ,

ຖ້ າສະມາຊິກພະນັກງານ
ຕະຫົ ຼ ກທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງທາງເພດ,

ຕົວຢ່ າງ:
ເພດ

ຫື ຼ

ການຂຽນ
ຫື ຼ
ເວົ້າອ້ າງອີງເຖິງການກະທໍາທາງເພດ
ແລະ/ຫື ຼ
ການເວົ້າຂວັນກ່ ຽວກັບຊີວິດເພດຂອງຄົນໃດໜຶ່ງ, ສິ່ງນີ້ກໍ່ເປັນການກະທໍາທີ່ເປັນການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ.
4.

ຫື ຼ

ກິດຈະກໍາທາງເພດກັບເດັກນ້ ອຍ (ຜູ້ ທີ່ມີອາຍຸ ຕໍ່າກວ່ າ 18 ປີ) ແມ່ ນຕ້ ອງຫ້ າມບໍ່ວ່ າເປັນອາຍຸ ຂອງຄົນສ່ ວນໃຫ່ ຍ
ຫື ຼ ອາຍຸ ຂອງການຍິນຍອມໃນທ້ ອງຖ່ິ ນ. ຄວາມເຊ່ື ອທ່ີ ຜິດໃນອາຍຸ ຂອງເດັກນ້ ອຍບ່ໍ ແມ່ ນການປ້ ອງກັນຕົນ.

5. ການມອບ ຫື ຼ ໃຫ້ ເງິນ, ການຈ້ າງງານ, ໃຫ້ ສິນຄ້ າ ຫື ຼ ການບໍລິການ ເພ່ື ອແລກປ່ ຽນກິດຈະກໍາທາງເພດ, ຫື ຼ
ການສະເໜີ
ຫື ຼ
ຈັດກິດຈະກໍາທາງເພດຂອງບຸ ກຄົນອື່ນ
ເພື່ອເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງການແລກປ່ ຽນ
ແມ່ ນຖືກຫ້ າມຢ່ າງເຂັ້ມງວດ,
ລວມທັງຊົ່ວໂມງນອກເວລາເຮັດວຽກ.
ເຊິ່ງລວມມີການມອບ
ຫື ຼ
ໃຫ້ ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອເນ່ື ອງຈາກຜູ້ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຖ້ າໃຊ້ ເຄ່ື ອງມືໃນການບັງຄັບໃຫ້ ມີກິດຈະກໍາທາງເພດ.

6. CHAI ບ່ໍ ສ່ົ ງເສີມທຸ ກກິດຈະກໍາທາງເພດໃດໆ ລະຫວ່ າງ ພະນັກງານ CHAI ແລະ ຜູ້ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ທ່ີ ພົວພັນກັບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຂອງຜູ້ ຮັບປະໂຫຍດທ່ີ ໄດ້ ຮັບໃນບ່ ອນທ່ີ ກໍາລັງແຮງງານທ່ີ ບ່ໍ ເທ່ົ າກັນທ່ີ ອາດຈະທໍາລາ
ຍຄວາມໜ້ າເຊື່ອຖື

ແລະ

ຄວາມອຸ ດົມສົມບູ ນດ້ ານວຽກງານຂອງ

ສະມາຊິກພະນັກງານສາມາດປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ ປະສານງານ
ກ່ ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງສາຍພົວພັນສະເພາະ.
ວັກນ້ີ ບ່ໍ ນໍາໃຊ້ ກັບບຸ ກຄົນທ່ີ ເຮັດວຽກສໍາລັບອົງການຈັດຕ້ັ ງທ່ີ ເປັນຄູ ່ ຮ່ວມງານ

CHAI.
ເພື່ອການຊີ້ນໍາ

(ເພ່ື ອການຫີ ຼ ກລ່ ຽງຂ້ໍ ສົງໄສ,

ຫື ຼ
່
ອົງການຂອງລັດທີໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຈາກກິດຈະກໍາຂອງ
CHAI,
ຍົກເວັ້ນແຕ່ ວ່ າພວກເຂົາໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອເປັນລາຍບຸ ກຄົນຈາກ CHAI ໂດຍກົງ. ຫັ ຼ ກຈັນຍາບັນ ແລະ
ຈະລິຍະທໍາສາກົນຂອງ CHAI ໄດ້ ຄຸ ້ ມຄອງການປະພຶດລະຫວ່ າງພະນັກງານ CHAI ແລະ ບຸ ກຄົນທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງ.)
7. ບ່ ອນທ່ີ ສະມາຊິກພະນັກງານ

CHAI

ໄດ້ ເກີດມີຂ້ໍ ຂ້ ອງໃຈ

ຫື ຼ
່
ການຂົມຂູ ່
ອົງການອື່ນ

ຄວາມສົງໄສກ່ ຽວກັບການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ,
ແລະການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດຈາກພະນັກງານ,
ບໍ່ວ່ າຈະຢູ ່ ໃນ
CHAI
ຫື ຼ
ເຂົາເຈົ້າຕ້ ອງລາຍງານຂໍ້ຂ້ ອງໃຈດັ່ງກ່ າວຜ່ ານຂັ້ນຕອນການລາຍງານການຮ້ ອງທຸ ກໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ຂ້ າງລຸ ່ ມ
ນ້ີ ຫື ຼ ໃນ ການຍຶດຖືຈັນຍາບັນ ແລະ ການລາຍງານຂໍ້ຂ້ ອງໃຈ
ຈະລິຍະທໍາສາກົນ ຂອງ CHAI.

ພາກສ່ ວນຂອງຫັ ຼ ກຈັນຍາບັນ ແລະ

8. ສະມາຊິກພະນັກງານຂອງ
CHAI
ມີໜ້ າທ່ີ ສ້ າງ
ແລະ
ຮັກສາສະພາບແວດລ້ ອມ
ເພື່ອປ້ ອງກັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂົ່ມຂູ ່ , ແລະ ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ.
ຜູ້ ຈັດການທຸ ກລະດັບຈະຕ້ ອງໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູ ນ ແລະ ພັດທະນາລະບົບທີ່ຮັກສາສະພາບແວດລ້ ອມນີ້ ແລະ
ດໍາເນີນການທັນທີເພ່ື ອຕອບສະໜອງການລາຍງານກ່ ຽວກັບຂ້ໍ ຂ້ ອງໃຈໃນທຸ ກກໍລະນີ.
ຜູ້ ຈັດການທຸ ກລະດັບຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມຂ້ັ ນຕອນການລາຍງານກ່ ຽວກັບຂ້ໍ ຂ້ ອງໃຈທ່ີ ເກີດຂ້ຶ ນກັບພວກເຂົາ.
ສໍາລັບມາດຕະຖານການປະຕິບັດທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການມີຄວາມສໍາພັນຂອງພະນັກງານ
CHAI
ໃດໜ່ຶ ງ
ກັບສະມາຊິກພະນັກງານຂອງ
CHAI
ອື່ນໆ,
ແລະ
ທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການສື່ສານຂອງພະນັກງານ
CHAI
່
່
ກັບພະນັກງານອົງກອນຄູ ່ ຮ່ ວມງານ ແລະໜ່ ວຍງານພາກລັດທີເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບ CHAI, ກະລຸ ນາເບິງຄືນຫັ ຼ ກຈັນຍາບັນ
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ແລະ ຈະລິຍະທໍາສາກົນຂອງ CHAI.

ການດໍາເນີນງານ ແລະການກວດສອບ

IV.

ຂ້ໍ ກ່ າວຫາທັງໝົດຂອງການປະພຶດທ່ີ ບໍ່ຊອບທໍາ

ຫື ຼ
ພຶດຕິກໍາທ່ີ ບໍ່ເໝາະສົມຈະຖືກສອບສວນຢ່ າງຍຸ ຕິທໍາ
ແລະເປັນໄປຕາມນະໂຍບາຍ
ແລະຂະບວນການຂອງ
CHAI.
CHAI
ຈະເຮັດທຸ ກວິທີທາງເພ່ື ອປ້ ອງກັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂ່ົ ມຂູ ່ ແລະ ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ
ແລະ
ປ້ ອງກັນຜູ້ ທ່ີ ຕົກເປັນເຫຍ່ື ອເມ່ື ອມີຂ້ໍ ຂ້ ອງໃຈເກີດຂ້ຶ ນ.
ເພ່ື ອຕອບສະໜອງເປ້ົ າໝາຍນ້ີ ,
CHAI
ຈ່ິ ງໄດ້ ມີການປະຕິບັດຕາມຂ້ັ ນຕອນຕໍ່ໄປນ້ີ :


ຄວາມພະຍາຍາມໃນການມອບໝາຍການຄວບຄຸ ມດູ ແລຂອງ
PSEAH,
້
ສົນທິສັນຍາຊັນຕົ້ນໃຫ້ ແກ່
ຫົວໜ້ າຝ່ າຍປະຕິບັດການພະນັກງານ

ນະໂຍບາຍ

ແລະ

ເພ່ື ອຕິດຕາມປະສິດທິພາບ,

ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້ າ,
ແລະ
ປັບປຸ ງຄວາມພະຍາ
ຍາມໃນການປ້ ອງກັນ
ແລະ
ຕອບສະໜອງຕ່ໍ ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂ່ົ ມຂູ ່ , ແລະ ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ.


ການມອບໝາຍໃຫ້ ຜູ້ອໍານວຍການຝ່ າຍ HR ໃນຖານະເປັນຈຸ ດປະສານງານຂອງເຈົ້າໜ້ າທີ່ອາວຸ ໂສທີ່ CHAI
ສໍາລັບກິດຈະກໍາທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບ PSEAH ແລະ ຈຸ ດປະສານງານອ່ື ນໆ, ໂດຍມີໜ້ າທ່ີ ກໍານົດຈຸ ດປະສານງານ ແລະ
ເປັນຜູ້ ກວດສອບການຈັດການສືບສວນ,
ແລະ
ການລາຍງານຕ່ໍ ຫົວໜ້ າຫ້ ອງການດໍາເນີນງານ,
ຫົວໜ້ າທີມງານຝ່ າຍອາວຸ ໂສ (SLT), ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການຕາມຄວາມເໝາະສົມ.



ໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທ່ີ ບັງຄັບໃຊ້

ແລະ

ຄວາມສາມາດຂອງ
ການຂົ່ມຂູ ່

ປ້ ອງກັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດທາງເພດ,

CHAI,
ແລະ

ການລ່ ວງລະເມີດຈາກການວ່ າຈ້າງ ຫື ຼ ການລົງໂທດໂດຍ CHAI. ເຊ່ິ ງອາດຈະລວມເຖິງການໃຊ້ ພາບເບື້ອງຫັ ຼ ງ
ແລະ ການກວດສອບປະຫວັດການກ່ໍ ອາຊະຍາກໍາ.


ກວດສອບຂ້ໍ ກ່ າວຫາກ່ ຽວກັບການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດທາງເພດ,
ການຂົ່ມຂູ ່
ແລະ
ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ ທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບພະນັກງານຂອງ CHAI ໃນເວລາທ່ີ ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ,

ສ້ າງຄວາມໝ້ັ ນໃຈໃຫ້ ຂະບວນການແຫ່ ງຄວາມສາມາດຂອງ
CHAI.
ຜູ້ ສອບສວນຈະດໍາເນີນການຢ່ າງເປັນກາງດ້ ວຍຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ສິດ
ແລະ
ກຽດສັກສີຂອງຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກ,
ຜູ້ ເສຍຫາຍ, ແລະ ເລື່ອງຮ້ ອງທຸ ກອື່ນໆ. ເຊິ່ງລວມເຖິງການໃຊ້ ວິທີສໍາພາດທີ່ເໝາະສົມກັບຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກ ແລະ
ແລະ

ພະຍານ,

ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ ນເດັກນ້ ອຍ

ແລະ

ການມີສ່ ວນຮ່ ວມຂອງຜູ້ ກວດສອບມືອາຊີບ

ຫື ຼ

ຈັດຫາຄວາມຊ່ ຽວຊານດ້ ານການສອບສວນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
CHAI
ຈະດໍາເນີນການຕາມຜົນການສອບສວນ ແລະ ໃຫ້ ໝັ້ນໃຈວ່ າມີການໃຊ້ ບົດຮຽນທີ່ຮຽນຮູ ້ ເພື່ອປັບປຸ ງນະໂຍບາຍ
ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຄວາມເໝາະສົມ.


ໃຫ້ ການເຝິກອົບຮົມຢ່ າງສະໝ
ໍ່ າສະເໝີໃນຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບ PSEAH ສໍາລັບພະນັກງານ CHAI ທຸ ກຄົນ.



ລວມເຖິງຂ້ໍ ມູ ນນະໂຍບາຍຂອງ PSEAH ໃນການເປັນຄູ ່ ຮ່ວມງານ, ຂ້ໍ ຕົກລົງວ່ າດ້ ວຍທຶນຍ່ ອຍ ຫື ຼ ຜູ້ ຮັບຍ່ ອຍ ແລະ
ກໍານົດໃຫ້ ພວກເຂົາລາຍງານຕໍ່ CHAI ກ່ ຽວພຶດຕິກໍາໃດໜຶ່ງທີ່ເຊື່ອວ່ າມີການລະເມີດນະໂຍບາຍນີ້.



ກວດສອບ ແລະ ປັບປຸ ງນະໂຍບາຍນ້ີ ເປັນປະຈໍາ.



ມີແຫຼ່ງຂ້ໍ ມູ ນໃນສະຖານທ່ີ ເພ່ື ອໃຫ້ ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອສຸ ກເສີນ
ສະໜັບສະໜູ ນດ້ ານຈິດຕະວິທະຍາຕາມຄວາມເໝາະ

ສົມ

ແລະ

ແລະ
່
ເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບຜູ້ ທີຕົກເປັນເຫຍ່ື ອ
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ແລະຄົນອ່ື ນໆ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຖືກຂູ ດຮີດທາງເພດ, ການຂ່ົ ມຂູ ່ , ແລະ ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ.

ການລາຍງານ ການຮ້ ອງທຸກ ແລະ ຂ້ໍ ຂ້ ອງໃຈ

V.

ຂ້ໍ ຂ້ ອງໃຈທັງໝົດກ່ ຽວກັບການປະພຶດທາງເພດທ່ີ ເກີດຂ້ຶ ນຈິງ
ການລະເມີດນະໂຍບາຍນ້ີ ຈະຕ້ ອງມີການລາຍງານທັນທີ.
CHAI

ຫື ຼ
ເປັນໄປໄດ້
ຈະຕອບສະໜອງຕ່ໍ ການຮ້ ອງທຸ ກ

ຫື ຼ
ຫື ຼ

ສົງໄສວ່ າມີການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດທາງເພດ,
ການຂົ່ມຂູ ່
ຫື ຼ
ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ,
ເຖິງແມ່ ນຈະເປັນພຽງຂ່ າວລືກໍຕາມ. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ ອງມີຫັ ຼ ກຖານເພື່ອສະໜັບສະໜູ ນຂໍ້ຂ້ ອງໃຈ ເພື່ອທໍາການລາຍງານ.
ຖ້ າຫາກບຸ ກຄົນໃດໜ່ຶ ງຮູ ້ ສຶກບ່ໍ ສະບາຍໃຈກັບສ່ິ ງທ່ີ ໄດ້ ເຫັນ ຫື ຼ ໄດ້ ຍິນ ເຊ່ິ ງອາດຈະບ່ົ ງບອກເຖິງການລະເມີດນະໂຍບາຍ,
ນ້ີ ເປັນສາເຫດພຽງພໍທ່ີ ຈະດໍາເນີນການສ່ົ ງເລ່ື ອງຮ້ ອງທຸ ກໄດ້ .
ຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກຕ້ ອງຮູ ້ ສຶກວ່ າຕົນເອງປອດໄພທ່ີ ຈະລາຍງານ, ເຊ່ິ ງພວກເຂົາຈະຕ້ ອງຖືກຮັບຟັງ, ແລະ ດໍາເນີນການນ້ັ ນແລ້ ວ.
CHAI ມຸ່ ງໝ້ັ ນທ່ີ ຈະໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູ ນ ແລະ ຊ່ ວຍເຫື ຼ ອພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດທຸ ກຄົນ
ເພື່ອກ້ າວຜ່ ານໄປທາງໜ້ າ ແລະ ແກ້ ໄຂຂໍ້ຂ້ ອງໃຈທີ່ພວກເຂົາມີ ບົນພື້ນຖານທີ່ເປັນກາງໃຫ້ ໄວທີ່ສຸ ດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ,
ເພ່ື ອເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ຂ້ ອງໃຈເຫົ່ ຼ ານັ້ນໄດ້ ຮັບການແກ້ ໄຂໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.
ພະນັກງານ
ແລະ
ຜູ້ ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຄວນຮູ ້ ສຶກໝ້ັ ນໃຈ
ແລະ
ສະບາຍໃຈກ່ ຽວກັບການລາຍງານຂ້ໍ ກ່ າວຫາໃດໜ່ຶ ງ

ລວມເຖິງການຖືກຂ່ົ ມຂູ ່ ທາງເພດ, ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດທາງເພດ ແລະ ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ ເຊິ່ງລວມທັງສິ່ງທີ່ເຄີຍເກີດຂ້ຶ ນໃນອະດີດ ຫື ຼ ປະຈຸ ບັນ.
ຈະດໍາເນີນການແກ້ ໄຂຂ້ໍ ຂ້ ອງໃຈທັງໝົດຢ່ າງຈິງຈັງ
ແລະ
ວ່ ອງໄວ.
ພະນັກງານສາມາດລາຍງານປັນຫາໄດ້ ໂດຍບໍ່ລະບຸ ຕົວຕົນ ຖ້ າຫາກພວກເຂົາບໍ່ປະສົງທີ່ຈະສົ່ງຕໍ່ເປັນການສ່ ວນຕົວ.
CHAI

ການຮ້ ອງທຸ ກ ແລະ ຂ້ໍ ຂ້ ອງໃຈສາມາດສ່ົ ງໄດ້ ດ້ວຍວິທີໃດໜ່ຶ ງຕ່ໍ ໄປນ້ີ :


ພະນັກງານ CHAI ສາມາດຕິດຕ່ໍ ຫາຜູ້ ຈັດການຂອງທ້ າວ/ນາງໄດ້ .



ຕິດຕ່ໍ ຫາຈຸ ດປະສານງານຂອງໜ້າທ່ີ ຝ່າຍອາຍຸ ໂສຂອງ CHAI ຫື ຼ ຈຸ ດປະສານງານອ່ື ນໆ ທ່ີ ກໍານົດໄວ້ .



ຕິດຕ່ໍ ຫາສາຍດ່ ວນຂອງ CHAI. ສາຍດ່ ວນນ້ີ ເປັນບໍລິການ "ການແຈ້ງເບາະແສຂ້ໍ ມູ ນ" ຂອງບຸ ກຄົນທີສາມ
ທີ່ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ
(ບໍ່ລະບຸ ຊື່
ຫື ຼ
ລະບຸ ຊື່)
່
່
່
່
ລາຍງານກໍລະນີທີເຫັນວ່ າເປັນໄປໄດ້ ທີຈະເກີດມີການປະພຶດທີບໍຊອບທໍາ.
ການລາຍງານທ່ີ ບ່ໍ ລະບຸ ຊ່ື ຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ ຢ່າງຈິງຈັງ
ເຊັ່ນດຽວກັບການລາຍງານທີ່ບຸ ກຄົນໃດໜຶ່ງລະບຸ ດ້ ວຍຕົນເອງ.
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ສະມາຊິກທຸ ກຄົນຂອງ
CHAI
ຕ້ ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃນການລາຍງານກໍລະນີທີ່ສົງໄສວ່ າມີການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂົ່ມຂູ ່ ຫື ຼ ການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ
ຈາກເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ສະມາຊິກຂອງ CHAI ຫື ຼ ອົງກອນຄູ ່ ຮ່ວມງານ.
ບຸ ກຄົນທ່ີ ຈົງໃຈສ້ າງການລາຍງານທ່ີ ເປັນອັນຕະລາຍ
ຕາມຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍອະນຸ ຍາດ.

(ເຊ່ັ ນປອມແປງຂ້ໍ ຂ້ ອງໃຈ)

ຈະຕ້ ອງຖືກລົງໂທດທາງວິໄນ,

CHAI Helpline (ສາຍດ່ ວນຂອງ
CHAI)
chai@integritycounts.ca
+1-866-921-6714 (ໂທບ່ໍ ເສຍຄ່ າໃນ
U.S.)
+1-604-922-5953 (ສາກົນ)
www.integritycounts.ca
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VI.

ບ່ໍ ມີການຕອບໂຕ້

ຈະບ່ໍ ຍອມໃຫ້ ມີການລ່ ວງລະເມີດ,
ການຕອບໂຕ້ ,
ການຕົກເປັນເຫຍ່ື ອ,
ຫື ຼ
່
່
່
່
້
ຜົນການຈ້າງງານທີບໍ່ເພິງປາຖະໜາໃນຮູ ບແບບໃດໆທີຕໍ່ຕ້ ານກັບ ສະມາຊິກຂອງ CHAI ທີສະແດງຂໍຂ້ ອງໃຈ ຫື ຼ ຮ້ ອງທຸ ກ
ໂດຍສຸ ຈະລິດພາຍໃຕ້ ຂອງນະໂຍບາຍນີ້,
ຫັ ຼ ກຈັນຍາບັນ
ແລະ
ຈະລິຍະທໍາສາກົນ,
ຫື ຼ
ອື່ນໆ.
CHAI

ຂ້ໍ ຂ້ ອງໃຈສາມາດເກີດຂ້ຶ ນໄດ້ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸ ດໃຈ, ເຖິງແມ່ ນວ່ າຈະເກີດມີການເຂ້ົ າໃຈຜິດກໍຕາມ. ສະມາຊິກຂອງ CHAI
ຄົນໃດໜ່ຶ ງທ່ີ ມີການລ່ ວງລະເມີດ,
ກ່ັ ນແກ້ ງ,
ຕົກເປັນເຫຍ່ື ອ,
ຫື ຼ
ກະທໍາການໃດໜ່ຶ ງທ່ີ ບ່ໍ ເພ່ິ ງປາຖະໜາ
ຕ່ໍ ບຸ ກຄົນທ່ີ ໄດ້ ແຈ້ ງຂ້ໍ ຂ້ ອງໃຈດ້ ວຍຄວາມບໍລິສຸ ດໃຈ ແມ່ ນຈະຖືກລົງໂທດທາງວິໄນ, ຕາມຂອບເຂດທ່ີ ກົດໝາຍບັງຄັບໃຊ້
ແລະ ລວມເຖິງການຍົກເລີກຈ້າງງານ.

VII.

ການສອບສວນ

ຈະພະຍາຍາມທຸ ກວິທີທາງເພື່ອປ້ ອງກັນຄວາມເປັນສ່ ວນຕົວຂອງຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກ, ຜູ້ ລາຍງານ ແລະ ເລື່ອງຮ້ ອງທຸ ກທັງໝົດ.
ໃນຂະນະທ່ີ CHAI ບ່ໍ ສາມາດຮັບປະກັນການຮັກສາຄວາມລັບໄດ້ ຢ່າງຄົບຖ້ ວນ, ຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບການຮ້ ອງທຸ ກ ແລະ
ການກວດສອບຈະຈໍາກັດ ສະເພາະບຸ ກຄົນທ່ີ ຈໍາເປັນຕ້ ອງຮູ ້ ເທ່ົ ານ້ັ ນ. ໃນກໍລະນີທ່ີ ມີການຮ້ ອງທຸ ກ ເຊ່ິ ງແມ່ ນຜູ້ ນໍາຂອງ
CHAI,
ຈຸ ດລວມ,
ຫື ຼ
ເຈົ້າໜ້ າທີ່ສະມາຊິກຂອງໜ່ ວຍງານ
HR
ສາກົນ,
ຈຸ ດລວມທີ່ໄດ້ ຮັບການຮ້ ອງທຸ ກຈະຕ້ ອງໄດ້ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ
ໃນກໍລະນີຂອງຜູ້ ທ່ີ ອາດຈະມີຂ້ໍ ຂັດແຍ້ ງທາງຜົນປະໂຫຍດ.

ເພ່ື ອຫີ ຼ ກລ່ ຽງການມີສ່ ວນຮ່ ວມ

ບຸ ກຄົນໃດກໍຕາມທີ່ມີຄວາມຮູ ້ ໃນການລາຍງານ
ຫື ຼ
ການຮ້ ອງທຸ ກຈະຕ້ ອງເຄົາລົບຄວາມລະອຽດອ່ ອນຂອງເລ່ື ອງທ່ີ ເກີດຂ້ຶ ນ ແລະ ຕ້ ອງປົກປ້ ອງຕົວຕົນ, ຄວາມເປັນສ່ ວນຕົວ
ແລະ ຊ່ື ສຽງຂອງເລ່ື ອງທ່ີ ຖືກກ່ າວຫາເລ່ື ອງການຮ້ ອງທຸ ກ, ຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກ, ຜູ້ ລາຍງານ, ຜູ້ ຕົກເປັນເຫຍ່ື ອ ແລະ ພະຍານອ່ື ນໆ.
ບຸ ກຄົນໃດໜ່ຶ ງທ່ີ ບໍ່ໃຫ້ ຄວາມຮ່ ວມມືກັບການສອບສວນ
ຫື ຼ
ໃນລະຫວ່ າງ

ແລະ

ຫັ ຼ ງການສອບສວນ,

ຜູ້ ທີ່ລະເມີດການຮັກສາຄວາມລັບຈະຕ້ ອງຖືກລົງໂທດທາງວິໄນຕາມຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍບັງຄັບໃຊ້ ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ .
ຈຸ ດປະສານງານ
ແລະ
ເພື່ອປົກປ້ ອງຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກ,

ຜູ້ ກວດສອບຂອງ
ຜູ້ ຕົກເປັນເຫຍື່ອ,

ຈະຕ້ ອງດໍາເນີນການຕາມຄວາມເໝາະສົມທັງໝົດ
ຜູ້ ຖືກກ່ າວຫາເລື່ອງການຮ້ ອງທຸ ກ,
ຜູ້ ລາຍງານ
ແລະ
CHAI

ພະຍານອ່ື ນໆຈາກການຕອບໂຕ້ , ແລະ ເພ່ື ອເປັນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕະຫຼອດຂະບວນການສອບສວນ.
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