ท่านมีสท
ิ ธิที่จะรับทราบ…
ท่านสามารถ:

• มีผู้ให้ค�ำปรึกษาตลอด 24 ชัว่ โมงกรณี การข่มขืน(ทนายช่วย
เหลือผู้เคราะห์รา้ ย) หรือมีบุคคลคอยช่วยเหลืออยูก
่ ับท่านใน
ระหว่างการตรวจสอบ หรือการสัมภาษณ์
• ขอค�ำสัง่ ศาลเพื่อคุ้มครองท่าน
»» ส�ำหรับการคุ้มครองจากคนร้ายทันที สอบถามเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจเพื่อขอค�ำสัง่ คุ้มครองฉุ กเฉิ น (Emergency
Protective Order)
»» เรียนรูเ้ กี่ยวกับ ค�ำสัง่ คุ้มครองพลเรือน (Civil Protection
Orders) ได้ท่ีน่ี : www.courts.ca.gov/1260.htm.

[Agency Name]
หน่วยงาน: __________________________________
[Contact Name]
ชื่อผูต
้ ิดต่อ: __________________________________
[Phone Number]
โทรศัพท์: ___________________________________
No.]
หมายเลขรายงานของต�ำรวจ/คดี.: __[Report/Case
________________

[Notes]
หมายเหตุ: __________________________________
__________________________________________
__________________________________________

ท่านมีสิทธิเลือกที่จะ:
• รับการตรวจร่างกาย
• เป็นส่วนหนึ่ งในคดีอาชญากรรม หรือ

• สอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหมายเลขคดี และการด�ำเนิ นการใน
ขัน
้ ต่อไป

• หมายเหตุ: ท่านอาจจ�ำเป็นต้องเข้าร่วมในคดีอาชญากรรม
เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมส�ำหรับ CalVCB
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• รายงานการล่วงละเมิด
ไม่วา่ ท่านจะเลือกอะไร ท่านยังคงมีสิทธิอยูเ่ สมอ
มีค�ำถาม?
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หมายเหตุ: __________________________________
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สิทธิข้น
ั พื้นฐานของผูร้ อดชีวต
ิ จาก
การล่วงละเมิดทางเพศ
ท่านมีสิทธิ์ ท่านมีสิทธิท่ีจะได้รบั ค�ำตอบ สิทธิในการได้รบั
ข้อมูลที่ถูกต้อง และสิทธิในการรับทราบ บัตรนี้ อธิบาย
เกี่ยวกับสิทธิท่ีส�ำคัญ ทางเลือกต่างๆ และแหล่งความช่วย
เหลือที่เป็นประโยชน์
ท่านมีสิทธิเลือกที่จะ:
• รับการตรวจร่างกาย
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สอบถามผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของท่าน เจ้าหน้าที่รกั ษา
กฎหมาย หรือติดต่อศูนย์ชว่ ยเหลือเหตุวกิ ฤตจากการข่มขืน
ในเขตพื้นที่ของท่าน

ท่านเป็นผูต
้ ัดสินใจ

• สอบถามเกี่ยวกับผลการตรวจ และหลักฐานจากคนร้าย

• หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการช�ำระค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการถูกท�ำร้ายร่างกาย ศึกษาเพิม
่ เติมและยื่นค�ำขอ
ได้ท่ี: www.victims.ca.gov/victims/howtoapply.aspx
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ิ จาก
การล่วงละเมิดทางเพศ

• รายงานการล่วงละเมิด
ไม่วา่ ท่านจะเลือกอะไร ท่านยังคงมีสิทธิอยูเ่ สมอ
มีค�ำถาม?
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สอบถามผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของท่าน เจ้าหน้าที่รกั ษา
กฎหมาย หรือติดต่อศูนย์ชว่ ยเหลือเหตุวกิ ฤตจากการข่มขืน
ในเขตพื้นที่ของท่าน

ท่านมีสท
ิ ธิที่จะได้รบ
ั ค�ำตอบ
• หลักฐานของท่านได้รบั การวิเคราะห์และเสร็จสิ้นภายใน 18 เดือน
หรือไม่?
• หลักฐานได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อท�ำประวัติขอ้ มูล DNA ของคนร้ายหรือไม่?
• ข้อมูล DNA ได้รบั การบันทึกลงในฐานข้อมูลของหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายหรือไม่? ข้อมูลดีเอ็นเอนั้ นตรงกับของใครหรือไม่?
ท่านมีสท
ิ ธิที่จะได้รบ
ั ข้อมูล ซึ่งรวมถึง:
• ส�ำเนารายงานของประวัติอาชญากรรมหนึ่ งฉบับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(ร้องขอเป็นลายลักษณ์ อกั ษรต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น)
• ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้กระท�ำความผิดทางเพศของคนร้ายหากได้รบั
การพิพากษาว่ากระท�ำผิด
• หลักฐานจากชุดอุปกรณ์ ตรวจการข่มขืน ต้อง:

»» ถูกน�ำไปที่หอ้ งปฏิบัติการและรับการวิเคราะห์ภายใน 24 เดือน และ
»» ได้รบั การเก็บรักษาไว้ 20 ปี หรือจนกระทัง่ ท่านอายุ 40 ปี ในกรณี
ท่านถูกท�ำร้ายร่างกายในขณะที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี

ข้อเท็จจริง:
• หลักฐาน DNA จากร่างกายสามารถคงอยูไ่ ด้ตัง้ แต่ 12 ชัว่ โมงถึง 7 วัน
• DNA และหลักฐานชนิ ดอื่นอาจได้รบั ความเสียหายหากสัมผัสถูกความ
ร้อน น�้ำ หรือวัตถุอ่น
ื ๆ
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การติดตามหลักฐานทางนิ ติเวชด้านการ
ล่วงละเมิดทางเพศ (SAFE-T)

ติดต่อหน่วยบริการผู้เคราะห์รา้ ยของสำ�นั กงานอัยการสูงสุดรัฐ
้ วไป
่ และสถานะของชุดอุปกรณ์ ตรวจการ
แคลิฟอร์เนี ยสำ�หรับที่ตังทั
ล่วงละเมิดทางเพศอิงตามข้อมูลที่อยูใ่ นฐานข้อมูล SAFE-T หรือติดต่อ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นที่เคยดูแลคดีของท่าน
แหล่งข้อมูล*

ศูนย์ชว่ ยเหลือเหตุวกิ ฤตจากการข่มขืนในท้องถิ่น
ติดต่อศูนย์เหตุวกิ ฤตจากการข่มขืนในเขตท้องถิ่นของท่านเพื่อขอรับ
ความช่วยเหลือ การปกป้องผลประโยชน์ และข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ
[Agency Name]
[Phone • Website]
คณะกรรมการดูแลด้านการชดเชยส�ำหรับผูเ้ คราะห์รา้ ยแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนี ย (California Victim Compensation Board:
CalVCB) – ช่วยเหลือในการเบิกคืนค่าใช้จ่ายส�ำหรับการให้ค�ำปรึกษา
ด้านสุขภาพจิต การสูญเสียรายได้ การท�ำความสะอาดบริเวณที่เกิด
อาชญากรรม การโยกย้าย ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุท�ำร้ายร่างกาย
800-777-9229 • www.victims.ca.gov
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[Agency Name]
[Phone • Website]
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800-777-9229 • www.victims.ca.gov

สมาคมต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศแห่งรัฐแคลิฟอร์เนี ย
(California Coalition Against Sexual Assault: CalCASA) –
ด�ำเนิ นงานเพื่อยุติความรุนแรงทางเพศผ่านการป้องกัน การแทรกแซง
การให้ความรู ้ การวิจัย การปกป้องผลประโยชน์ และนโยบายสาธารณะ
916-446-2520 • www.calcasa.org
เครือข่ายต่อต้านการข่มขืน การข่มเหง และการร่วมประเวณี ท่ีผด
ิ
ประเพณี แห่งชาติ (Rape, Abuse & Incest National Network:
RAINN) – องค์การต่อต่านความรุนแรงทางเพศที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
800-656-HOPE • www.centers.rainn.org
สายด่วนช่วยเหลือปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแห่งชาติ
(National Domestic Violence Hotline) –
800-799-7233 • www.thehotline.org
สายด่วนศูนย์ชว่ ยเหลือปัญหาการค้ามนุษย์แห่งชาติ (National
Human Trafficking Resource Center Hotline) – สายด่วน 24-ชม:
888-373-7888 • www.humantraffickinghotline.org
ส�ำนั กงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนี ย - หน่วยบริการผูเ้ คราะห์
ร้าย – เชื่อมต่อผู้เคราะห์รา้ ยไปยังแหล่งสนั บสนุนผู้เคราะห์รา้ ยและ
แหล่งข้อมูลต่างๆ ในท้องถิ่น ให้ขอ้ มูลและอัพเดทกระบวนการอุทธรณ์
877-433-9069 • www.oag.ca.gov/victimservices
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: www.oag.ca.gov/sexual-violence
* ส�ำนั กงานอัยการสูงสุดรัฐแคลิฟอร์เนี ยไม่ได้เป็นผู้ควบคุม สนั บสนุน หรือรับผิดชอบต่อองค์กร และ
หน่วยงานต่างๆ ที่มีรายชื่อข้างต้นนี้

สมาคมต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศแห่งรัฐแคลิฟอร์เนี ย
(California Coalition Against Sexual Assault: CalCASA) –
ด�ำเนิ นงานเพื่อยุติความรุนแรงทางเพศผ่านการป้องกัน การแทรกแซง
การให้ความรู ้ การวิจัย การปกป้องผลประโยชน์ และนโยบายสาธารณะ
916-446-2520 • www.calcasa.org
เครือข่ายต่อต้านการข่มขืน การข่มเหง และการร่วมประเวณี ท่ีผด
ิ
ประเพณี แห่งชาติ (Rape, Abuse & Incest National Network:
RAINN) – องค์การต่อต่านความรุนแรงทางเพศที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
800-656-HOPE • www.centers.rainn.org
สายด่วนช่วยเหลือปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแห่งชาติ
(National Domestic Violence Hotline) –
800-799-7233 • www.thehotline.org
สายด่วนศูนย์ชว่ ยเหลือปัญหาการค้ามนุษย์แห่งชาติ (National
Human Trafficking Resource Center Hotline) – สายด่วน 24-ชม:
888-373-7888 • www.humantraffickinghotline.org
ส�ำนั กงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนี ย - หน่วยบริการผูเ้ คราะห์
ร้าย – เชื่อมต่อผู้เคราะห์รา้ ยไปยังแหล่งสนั บสนุนผู้เคราะห์รา้ ยและ
แหล่งข้อมูลต่างๆ ในท้องถิ่น ให้ขอ้ มูลและอัพเดทกระบวนการอุทธรณ์
877-433-9069 • www.oag.ca.gov/victimservices
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: www.oag.ca.gov/sexual-violence
* ส�ำนั กงานอัยการสูงสุดรัฐแคลิฟอร์เนี ยไม่ได้เป็นผู้ควบคุม สนั บสนุน หรือรับผิดชอบต่อองค์กร และ
หน่วยงานต่างๆ ที่มีรายชื่อข้างต้นนี้

