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ບດຂມນກດໝາຍ Marsy ແລະແຫງຊວຍເຫອ ັ ໍ ້ ູ ົ ຼ ່ ່ ຼ ື
ຣດັຖະທາໍມະນນູແຫງຣ່ ຖັຄາລຟໍິເນັຽ, ມາດຕາ 1, ພາກ 28(b), ໃຫສ້ດິທິບາງຢາງແກ່ ເຫຍ່ ່ ອືອາຊະຍາກມ.ັ  
ສດິທິເຫຼົ່ານນ້ັລວມມ:ີ 

1. ຄວາມເປັນທມແລັ ະຄວາມເຄົາລບົ — ໄດຮ້ບັການປະຕບິດັ ດວຍ້ ຄວາມເປັນທມ ແລັ ະຄວາມເຄົາລບົຕໍ່ຄວາມ 
ເປັນສວນ່ ຕວ ແລົ ະກຽດຂອງເຂົາ ຫືຼ ລາວ, ແລະເປັນອດິສະຫຼະຈາກການຖກືຈາໍກດັ, ການລວງເກ່ ນີ, 
ແລະການຂ່ມເຫົ ັງ ຜານ່ ກະບວນການດານຄ້ ວາມຍດຸຕທິມໃນັ ຄະດອີາຊະຍາກມ ຫັ ຼື ຄະດເຍີ ົາວະຊນົ.

2. ການປກົປອ້ງຄມຄຸ້ ອງຈາກຈາໍເລຍີ — ໄດຮ້ບັການປກົປອ້ງຢາງສ່ ມເຫດົ ຜນົຈາກຈາໍເລຍີ  
ແລະບກຄຸ ນົທີ່ກະທາໍການໃນນາມຂອງຈາໍເລຍີ.

3. ການພິຈາລະນາຄວາມປອດພຍັຂອງເຫຍ່ອືດວຍ້ ການກາໍນດົເງນິປະກນັຕວ ແລົ ະເງ່ອືນໄຂການປອ່ຍຕວ —ົ  
ພິຈາລະນາເຖງຄິ ວາມປອດພຍັຂອງເຫຍ່ອື ແລະຄອບຄວຂົ ອງເຫຍ່ອືໂດຍການກາໍນດົຈາໍນວນເງນິປະກນັຕວົ 
ແລະເງ່ອືນໄຂການປອ່ຍຕວຂົ ອງຈາໍເລຍີ.

4. ການປອ້ງກນັການເປີດເຜີຍຂມ້ໍນູລບັ — ເພື່ອປອ້ງກນັການເປີດເຜີຍຂມ້ໍນູລບັ ຫືຼ ບນັທຶກຕາງໆ ຈາກ່ ຈາໍເລຍີ, 
ທະນາຍຄວາມຂອງຈາໍເລຍີ, ຫືຼ ບກຸຄນົອ່ນືໃດທີ່ກະທາໍການໃນນາມຂອງຈາໍເລຍີ, ຊ່ງເປຶ ັນຂມ້ໍນູທີ່ອາດຖກືນາໍ 
ໃຊໃນກ້ ານຊອກຫາບອ່ນຢ ຫູ່ ຼ ືລບົກວນເຫຍ່ອື ຫືຼ ຄອບຄວຂອົ ງເຫຍ່ອື ຫືຼ ເປັນຂໍມ້ນູເປີດເຜີຍການສ່ສືານທີ່ເປັນ

 
ຄວາມລບັໃນລະຫວາງກ່ ານປິ່ນປວ ຫົ ຼື ການປິ່ນປວດົ ານ້ ການໃຫຄ້າໍປຶກສາ, ຫືຼ ບໍ່ດງນ່ ັ ນ້ັ ເປັນຂມ້ໍນູພິເສດ ຫືຼ 
ກດົໝາຍກາໍນດົວາເປ່ ັນຂມ້ໍນູລບັ.

5. ປະຕເສິ ດທີ່ຈະໃຫສ້າໍພາດແກຝ່າຍ່ ຈາໍເລຍີ — ມສີດິປະຕເສິ ດຄາໍຮອ້ງຂເອໍ ົາການສາໍພາດ, ການໃຫກ້ານ,  
ຫືຼ ການຄນ້ົພບົ ຈາກຈາໍເລຍີ, ທະນາຍຄວາມຂອງຈາໍເລຍີ, ຫືຼ ບກຸຄນົອ່ນືໃດທີ່ກະທາໍການໃນນາມ 
ຂອງຈາໍເລຍີ, ແລະເພື່ອກາໍນດົເງ່ອືນໄຂ ທີ່ສມເຫດົ ຜນົໃນການດາໍເນນີການການສາໍພາດດງກ່ ັ າວ່  
ໃນກລໍະນທີ່ີເຫຍ່ອືຍນິຍອມ.

6. ການປະຊຸມເລອ້ືງການຟ້ອງຮອ້ງ ແລະການແຈງກ້ ານເລອ້ືງການຈດັການກອ່ນການພິຈາລະນາຄະດ —ີ   
ເພື່ອແຈງຢ້ າງສ່ ມເຫດົ ຜນົ ແລະເພື່ອມອບໃຫໜ້ວຍ່ ງານດາໍເນນີຄະດ, ເມີ ່ອືຮອ້ງຂ, ໃນເລໍ ອ້ືງການຈບັກມຸ

 
ຈາໍເລຍີ ຖາຫາກຜ້ ຟູ້້ອງຮອ້ງຮ, ກູ້ ານຕງຂັ້ ຫາ, ການໍ້ ພິຈາລະນາຕດັສນິວາຈະຕ່ ອ້ງສ່ງຈົ າໍເລຍີຂາມແດ້ ນຫືຼບໍ່, 
ແລະ, ເມ່ອືຮອ້ງຂ, ໄດໍ ຮ້ບັແຈງແລ້ ະຮບັຮ ກູ້ ຽວກ່ ບັການຈດັການກອ່ນການພິຈາລະນາຄະດໃດີ ໆ.

7. ແຈງກ້ ານແລະການໄປປາກດົຕວຢົ ທີູ່່ການພິຈາລະນາຄະດທີ່ີເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ —  
ເພື່ອແຈງກ້ ານຢາງສ່ ມເຫດົ ຜນົກຽວກ່ ບັ ການພິຈາລະນາຄະດທີ່ີເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະທງໝັ ດົ, ລວມເຖງິ 
ການພິຈາລະນາຄະດອີາຍາ, ເມ່ອືມກີານຮອ້ງຂ, ໂດໍ ຍທີ່ຈາໍເລຍີ ແລະໂຈດມສີດິໄປປາກດົຕວ ແລົ ະກຽວກ່ ບັ
ການປອ່ຍຕວນົ ກັໂທດຢາງມ່ ເງີ ່ອືນໄຂ ຫືຼ ການພິຈາລະນາຄະດ ເພີ ່ ືອປອ່ຍຕວຫົ ຼງຕັ ດັສນິວາກ່ ະທາໍຜິດອ່ນືໆ, 
ແລະເພື່ອມາປາກດົຕວທົ ່ ີການພິຈາລະນາຄະດດີງກ່ ັ າວທ່ ງໝັ ດົ.

8. ການມາປາກດົຕວທົ ່ ີການພິຈາລະນາຄະດໃນີ ສານ ແລະການສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ — ເພື່ອສະແດງຄວາມ 
ຄດິເຫັນ, ເມ່ອືມກີານ ຮອ້ງຂ, ຢໍ ທີູ່່ບອ່ນພິຈາລະນາຄະດໃດີ ໆ, ລວມເຖງ ກິ ານພິຈາລະນາຄະດອີາຍາໃດໆ, 
ທີ່ກຽວຂ່ ອ້ງກບັການຕດັສນິເພື່ອປອ່ຍຕວ ຫົ ຼງຈາກຖັ ກືຈບັກມ, ຄຸ າໍແກຟ້້ອງ, ການພິພາກສາ, ການຕດັສນິປອ່ຍ
ຕວຫົ ຼງກັ ານຖກືຈບັກມ, ຫຸ ຼ ື ການພິຈາລະນາຄະດໃດີ ໆ ທີ່ເຫຍ່ອືມສີດິກຽວຂ່ ອ້ງ.

9. ການພິຈາລະນາຄະດແບີ ບເລັ່ງດວນ່ ແລະການສະຫຼຸບຄະດທີນັທີ — ມສີດິຕໍ່ການພິຈາລະນາຄະດແບີ ບ 
ເລັ່ງດວນ່  ແລະມກີານສະຫຼຸບຄະດທີນັທີແລະເດັດຂາດ ແລະການດາໍເນນີຄະດອ່ີນືໆ ທີ່ກຽວຂ່ ອ້ງ 
ຫຼງຈາກກັ ານພິພາກສາຄະດແລີ ວ.້

10. ການຈດັຫາຂມ້ໍນູໃຫແກ້ ພະແນ່ ກທນັບນົ — ມສີດິໃນການໃຫຂ້ມ້ໍນູແກເຈ່ າໜົ້ າທ້ ່ ີຂອງພະແນກທນັບນົ 
ຜທີູ່້ດາໍເນນີການສບືສວນ ກອ່ນການພິພາກສາຄະດ ກີ ຽວກ່ ບັຜນົກະທບົຂອງການກະທາໍຜິດທີ່ມຕໍ່ີເຫຍ່ອື 
ແລະຄອບຄວຂົ ອງເຫຍ່ອື ແລະການແນະນາໍ ການພິພາກສາໃດໆ ກອ່ນທີ່ຈະມກີານພິພາກສາລງໂທົ ດຈາໍເລຍີ. 

11. ການຮບັເອົາລາຍງານກອ່ນການພິພາກສາຄະດ — ີ ມສີດິໄດຮ້ບັ, ເມ່ອືມກີານຮອ້ງຂ, ລໍ າຍງານກອ່ນການ 
ພິພາກສາໂທດ ເມ່ອືມໃຫີ ແກ້ ຈ່າໍເລຍີ, ຍກົເວັນ້ໃນພາກສວນ່ ທີ່ກດົໝາຍກາໍນດົວາເປ່ ັນຄວາມລບັ.

12. ຂມ້ໍນູກຽວກ່ ບັການພິສດູຄວາມຜິດ, ການຕດັສນິລງໂທົ ດ, ການຄມຸຂງ, ກັ ານປອ່ຍຕວ, ແລົ ະການຫຼບົໜີ —  
ມສີດິໄດຮ້ບັແຈງ, ເມ້ ່ອືຮອ້ງຂ, ກໍ ຽວກ່ ບັການພິສດູຄວາມຜິດ, ການຕດັສນິລງໂທົ ດ, ສະຖານທີ່ແລະເວລາ

 
ຂອງການຄມຂຸ ງ, ຫັ ຼ ື ການຈດັການອ່ນືໆ ຂອງຈາໍເລຍີ, ວນັທີກາໍນດົປອ່ຍຕວຂົ ອງຈາໍເລຍີ, ແລະການປອ່ຍຕວົ 
ຫືຼ ການຫຼບົໜີຂອງຈາໍເລຍີຈາກການຄວບຄມຕຸ ວ.ົ

13. ການຊດົໃຊຄ້ນື
A. ມນັແມນ່ເຈດຕະນາອນັຊດັແຈງຂ້ ອງປະຊາຊນົຊາວຄາລຟໍິເນັຽວາ ທ່ ກຸຜຄູ້ນົທີ່ທນົທກຸທໍລະມານຈາກການ

 
ສນູເສັຽ ອນັເປັນຜນົມາຈາກເຫດອາດຊະຍາກມ ຄັ ວນຈະມສີດິທີ່ຈະຊອກຫາ ແລະຮກັສາການຊດົໃຊຄ້ນື
ຈາກບກຸຄນົທີ່ກະທາໍຜິດອາດຊະຍາກມຊັ ່ ງເປຶ ັນເຫດໃຫເຂ້ ົາເຈາຕົ້ ອ້ງທໍລະມານຈາກຄວາມສນູເສັຽ. 

B. ການຊດົໃຊຄ້ນືຄວນມາຈາກຜກູ້ະທາໍຜິດທີ່ຖກືພິພາກສາລງໂທົ ດໃນທກຸຄະດ,ີ 
ໂດຍບໍ່ຄາໍນງວຶ າຈະມ່ ກີານຕດັສນິໂທດ ຫືຼ ການຊຂ້ີາດຄະດແລີ ວ, ໃນ້ ສ່ງທິ ່ ີເຮັດໃຫເຫຍ້ ່ ອືອາດຊະຍາກມັ 
ຕອ້ງທກທຸ ໍລະມານຈາກຄວາມສນູເສັຽ.

C. ການຈາຍ່ ດານ້ ການເງນິທງໝັ ດົ, ເງນິຕາງໆ, ແລະຊ່ ບັສນິທີ່ເກບັມາຈາກບກຸຄນົໃດໆ 
ທີ່ໄດຖ້ກືສງໃຫ່ ັ ຈ້າຍ່ ຊດົໃຊຄ້ນື ຄວນຈະນາໍໃຊເພ້ ່ ືອຈາຍ່ ຈາໍນວນທີ່ສງໃຫ່ ັ ໃຊ້ ຄ້ນືໃຫແກ້ ເຫຍ່ ່ ອືກອ່ນ.

14. ການສ່ງຊົ ບັສນິຄນືທນັທີ — ມສີດິທີ່ຈະໄດຮ້ບັຊບັສນິຄນືທນັທີ ເມ່ອືບໍ່ຈາໍເປັນຕອ້ງນາໍໃຊເປ້ ັນຫຼກັຖານອກີຕໍ່ໄປ.

California Attorney General’s Office 
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ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່: ________________________________________________

ເບີໂທຣະສັບ:  _____________________________________________  

ເລກໃບລາຍງານຂອງຕຳຫຼວດ / ເລກຄະດີ: __________________________  

ໝາຍເຫດ: _______________________________________________

ບດຂມນກດໝາຍ Marsy ແລະແຫງຊວຍເຫອ 
ຣດັຖະທາໍມະນນູແຫງ່ຣຖັຄາລິຟໍເນັຽ, ມາດຕາ 1, ພາກ 28(b), ໃຫສ້ດິທິບາງຢາ່ງແກເ່ຫຍື່ ອອາຊະຍາກມັ. 
ສດິທິເຫ່ົຼານ ັນ້ລວມມ:ີ 

1. ຄວາມເປັນທມັແລະຄວາມເຄົາລບົ — ໄດຮ້ບັການປະຕບິດັ ດວ້ຍຄວາມເປັນທມັ ແລະຄວາມເຄົາລບົຕ່ໍຄວາມ 
ເປັນສວ່ນຕວົ ແລະກຽດຂອງເຂົາ ຫືຼ ລາວ, ແລະເປັນອດິສະຫຼະຈາກການຖກືຈາໍກດັ, ການລວ່ງເກນີ, 
ແລະການຂ ົມ່ເຫັງ ຜາ່ນກະບວນການດາ້ນຄວາມຍດຸຕທິມັໃນຄະດອີາຊະຍາກມັ ຫືຼ ຄະດເີຍົາວະຊນົ.

2. ການປກົປ້ອງຄຸມ້ຄອງຈາກຈາໍເລຍີ — ໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງຢາ່ງສມົເຫດຜນົຈາກຈາໍເລຍີ  
ແລະບກຸຄນົທ່ີກະທາໍການໃນນາມຂອງຈາໍເລຍີ.

3. ການພິຈາລະນາຄວາມປອດພຍັຂອງເຫຍື່ ອດວ້ຍການກາໍນດົເງນິປະກນັຕວົ ແລະເງ ື່ອນໄຂການປ່ອຍຕວົ — 
ພິຈາລະນາເຖງິຄວາມປອດພຍັຂອງເຫຍື່ ອ ແລະຄອບຄວົຂອງເຫຍື່ ອໂດຍການກາໍນດົຈາໍນວນເງນິປະກນັຕວົ 
ແລະເງ ື່ອນໄຂການປ່ອຍຕວົຂອງຈາໍເລຍີ.

4. ການປ້ອງກນັການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູລບັ — ເພ່ືອປ້ອງກນັການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູລບັ ຫືຼ ບນັທຶກຕາ່ງໆ ຈາກຈາໍເລຍີ, 
ທະນາຍຄວາມຂອງຈາໍເລຍີ, ຫືຼ ບກຸຄນົອື່ ນໃດທ່ີກະທາໍການໃນນາມຂອງຈາໍເລຍີ, ຊຶ່ ງເປັນຂໍມ້ນູທ່ີອາດຖກືນາໍ 
ໃຊໃ້ນການຊອກຫາບອ່ນຢູ ່ຫືຼ ລບົກວນເຫຍື່ອ ຫືຼ ຄອບຄວົຂອງເຫຍື່ອ ຫືຼ ເປັນຂໍມ້ນູເປີດເຜີຍການສື່ສານທ່ີເປັນ 
ຄວາມລບັໃນລະຫວາ່ງການປ່ິນປວົ ຫືຼ ການປ່ິນປວົດາ້ນການໃຫຄ້າໍປຶກສາ, ຫືຼ ບ່ໍດ ັງ່ນ ັນ້ ເປັນຂໍມ້ນູພິເສດ ຫືຼ 
ກດົໝາຍກາໍນດົວາ່ເປັນຂໍມ້ນູລບັ.

5. ປະຕເິສດທ່ີຈະໃຫສ້າໍພາດແກຝ່າ່ຍຈາໍເລຍີ — ມສີດິປະຕເິສດຄາໍຮອ້ງຂໍເອົາການສາໍພາດ, ການໃຫກ້ານ,  
ຫືຼ ການຄ ົນ້ພບົ ຈາກຈາໍເລຍີ, ທະນາຍຄວາມຂອງຈາໍເລຍີ, ຫືຼ ບກຸຄນົອື່ ນໃດທ່ີກະທາໍການໃນນາມ 
ຂອງຈາໍເລຍີ, ແລະເພ່ືອກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂ ທ່ີສມົເຫດຜນົໃນການດາໍເນນີການການສາໍພາດດ ັງ່ກາ່ວ 
ໃນກລໍະນທ່ີີເຫຍື່ ອຍນິຍອມ.

6. ການປະຊຸມເລ້ືອງການຟ້ອງຮອ້ງ ແລະການແຈງ້ການເລ້ືອງການຈດັການກອ່ນການພິຈາລະນາຄະດ ີ—  
ເພ່ືອແຈງ້ຢາ່ງສມົເຫດຜນົ ແລະເພ່ືອມອບໃຫໜ້ວ່ຍງານດາໍເນນີຄະດ,ີ ເມ ື່ອຮອ້ງຂໍ, ໃນເລ້ືອງການຈບັກມຸ

 
ຈາໍເລຍີ ຖາ້ຫາກຜູຟ້້ອງຮອ້ງຮູ,້ ການຕ ັງ້ຂໍຫ້າ, ການພິຈາລະນາຕດັສນິວາ່ຈະຕອ້ງສ ົ່ງຈາໍເລຍີຂາ້ມແດນຫືຼບ່ໍ, 
ແລະ, ເມ ື່ອຮອ້ງຂໍ, ໄດຮ້ບັແຈງ້ແລະຮບັຮູ ້ກຽ່ວກບັການຈດັການກອ່ນການພິຈາລະນາຄະດໃີດໆ.

7. ແຈງ້ການແລະການໄປປາກດົຕວົຢູທ່ີ່ການພິຈາລະນາຄະດທ່ີີເປີດເຜີຍຕ່ໍສາທາລະນະ —  
ເພ່ືອແຈງ້ການຢາ່ງສມົເຫດຜນົກຽ່ວກບັ ການພິຈາລະນາຄະດທ່ີີເປີດເຜີຍຕ່ໍສາທາລະນະທງັໝດົ, ລວມເຖງິ 
ການພິຈາລະນາຄະດອີາຍາ, ເມ ື່ອມກີານຮອ້ງຂໍ, ໂດຍທ່ີຈາໍເລຍີ ແລະໂຈດມສີດິໄປປາກດົຕວົ ແລະກຽ່ວກບັ
ການປ່ອຍຕວົນກັໂທດຢາ່ງມເີງ ື່ອນໄຂ ຫືຼ ການພິຈາລະນາຄະດ ີເພ່ືອປ່ອຍຕວົຫຼງັຕດັສນິວາ່ກະທາໍຜິດອື່ ນໆ, 
ແລະເພ່ືອມາປາກດົຕວົທ່ີການພິຈາລະນາຄະດດີ ັງ່ກາ່ວທງັໝດົ.

8. ການມາປາກດົຕວົທ່ີການພິຈາລະນາຄະດໃີນສານ ແລະການສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ — ເພ່ືອສະແດງຄວາມ 
ຄດິເຫັນ, ເມ ື່ອມກີານ ຮອ້ງຂໍ, ຢູທ່ີ່ບອ່ນພິຈາລະນາຄະດໃີດໆ, ລວມເຖງິ ການພິຈາລະນາຄະດອີາຍາໃດໆ, 
ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຕດັສນິເພ່ືອປ່ອຍຕວົ ຫຼງັຈາກຖກືຈບັກມຸ, ຄາໍແກຟ້້ອງ, ການພິພາກສາ, ການຕດັສນິປ່ອຍ
ຕວົຫຼງັການຖກືຈບັກມຸ, ຫືຼ ການພິຈາລະນາຄະດໃີດໆ ທ່ີເຫຍື່ ອມສີດິກຽ່ວຂອ້ງ.

9. ການພິຈາລະນາຄະດແີບບເລ່ັງດວ່ນແລະການສະຫຸຼບຄະດທີນັທີ — ມສີດິຕ່ໍການພິຈາລະນາຄະດແີບບ 
ເລ່ັງດວ່ນ ແລະມກີານສະຫຸຼບຄະດທີນັທີແລະເດັດຂາດ ແລະການດາໍເນນີຄະດອີື່ ນໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ຫຼງັຈາກການພິພາກສາຄະດແີລວ້.

10. ການຈດັຫາຂໍມ້ນູໃຫແ້ກພ່ະແນກທນັບນົ — ມສີດິໃນການໃຫຂ້ໍມ້ນູແກເ່ຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງພະແນກທນັບນົ 
ຜູທ່ີ້ດາໍເນນີການສບືສວນ ກອ່ນການພິພາກສາຄະດ ີກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຂອງການກະທາໍຜິດທ່ີມຕ່ໍີເຫຍື່ ອ 
ແລະຄອບຄວົຂອງເຫຍື່ ອ ແລະການແນະນາໍ ການພິພາກສາໃດໆ ກອ່ນທ່ີຈະມກີານພິພາກສາລງົໂທດຈາໍເລຍີ. 

11. ການຮບັເອົາລາຍງານກອ່ນການພິພາກສາຄະດ ີ— ມສີດິໄດຮ້ບັ, ເມ ື່ອມກີານຮອ້ງຂໍ, ລາຍງານກອ່ນການ 
ພິພາກສາໂທດ ເມ ື່ອມໃີຫແ້ກຈ່າໍເລຍີ, ຍກົເວັນ້ໃນພາກສວ່ນທ່ີກດົໝາຍກາໍນດົວາ່ເປັນຄວາມລບັ.

12. ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການພິສດູຄວາມຜິດ, ການຕດັສນິລງົໂທດ, ການຄມຸຂງັ, ການປ່ອຍຕວົ, ແລະການຫຼບົໜີ —  
ມສີດິໄດຮ້ບັແຈງ້, ເມ ື່ອຮອ້ງຂໍ, ກຽ່ວກບັການພິສດູຄວາມຜິດ, ການຕດັສນິລງົໂທດ, ສະຖານທ່ີແລະເວລາ

 
ຂອງການຄມຸຂງັ, ຫືຼ ການຈດັການອື່ ນໆ ຂອງຈາໍເລຍີ, ວນັທີກາໍນດົປ່ອຍຕວົຂອງຈາໍເລຍີ, ແລະການປ່ອຍຕວົ 
ຫືຼ ການຫຼບົໜີຂອງຈາໍເລຍີຈາກການຄວບຄມຸຕວົ.

13. ການຊດົໃຊຄ້ນື
A. ມນັແມນ່ເຈດຕະນາອນັຊດັແຈງ້ຂອງປະຊາຊນົຊາວຄາລິຟໍເນັຽວາ່ ທກຸຜູຄ້ນົທ່ີທນົທກຸທໍລະມານຈາກການ

 
ສນູເສັຽ ອນັເປັນຜນົມາຈາກເຫດອາດຊະຍາກມັ ຄວນຈະມສີດິທ່ີຈະຊອກຫາ ແລະຮກັສາການຊດົໃຊຄ້ນື
ຈາກບກຸຄນົທ່ີກະທາໍຜິດອາດຊະຍາກມັຊຶ່ ງເປັນເຫດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ຕອ້ງທໍລະມານຈາກຄວາມສນູເສັຽ. 

B. ການຊດົໃຊຄ້ນືຄວນມາຈາກຜູກ້ະທາໍຜິດທ່ີຖກືພິພາກສາລງົໂທດໃນທກຸຄະດ,ີ 
ໂດຍບ່ໍຄາໍນງຶວາ່ຈະມກີານຕດັສນິໂທດ ຫືຼ ການຊີຂ້າດຄະດແີລວ້, ໃນສິ່ ງທ່ີເຮັດໃຫເ້ຫຍື່ ອອາດຊະຍາກມັ 
ຕອ້ງທກຸທໍລະມານຈາກຄວາມສນູເສັຽ.

C. ການຈາ່ຍດາ້ນການເງນິທງັໝດົ, ເງນິຕາ່ງໆ, ແລະຊບັສນິທ່ີເກບັມາຈາກບກຸຄນົໃດໆ 
ທ່ີໄດຖ້ກືສ ັງ່ໃຫຈ້າ່ຍຊດົໃຊຄ້ນື ຄວນຈະນາໍໃຊເ້ພ່ືອຈາ່ຍຈາໍນວນທ່ີສ ັງ່ໃຫໃ້ຊຄ້ນືໃຫແ້ກເ່ຫຍື່ ອກອ່ນ.

14. ການສ ົ່ງຊບັສນິຄນືທນັທີ — ມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັຊບັສນິຄນືທນັທີ ເມ ື່ອບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງນາໍໃຊເ້ປັນຫຼກັຖານອກີຕ່ໍໄປ.

ັ ໍ ້ ູ ົ ຼ ່ ່ ຼ ື



15. ແຈງກ້ ານເລອ້ືງຂນ້ັຕອນການປອ່ຍຕວນົ ກັໂທດແບບມເງີ ່ອືນໄຂ ແລະການປອ່ຍຕວນົ ກັໂທດແບບມເງີ ່ອືນໄຂ —  
ມສີດິໄດຮ້ບັແຈງກ້ ຽວກ່ ບັຂນ້ັຕອນການປອ່ຍຕວນົ ກັໂທດແບບມເງີ ່ອືນໄຂທງໝັ ດົ, ມສີດິເຂ້ົາຮວມໃນ່ ການຂນ້ັ

 ຕອນປອ່ຍຕວ ນົ ກັໂທດແບບມເງີ ່ອືນໄຂ, ມສີດິໃຫຂ້ມ້ໍນູແກໜ່ວຍ່ ງານທີ່ດແລູ ເລອື້ງການປອ່ຍຕວນົ ກັໂທດແບບ
 

ມເງີ ່ອືນໄຂ ເພື່ອໃຫພິ້ຈາລະນາ ກອ່ນທີ່ຈະມກີານປອ່ຍຕວຜົ ກູ້ະທາໍຜິດ, ແລະມສີດິໄດຮ້ບັແຈງ, ເມ້ ່ອືຮອ້ງຂ,ໍ 
ກຽວກບການປອຍຕວແບບມເງອນໄຂ ຫ ການປອຍຕວຜກະທາຜດໃນກລະນອນໆ.່ ັ ່ ົ ີ ື່ ຼ ື ່ ົ ູ້ ໍ ິ ໍ ີ ື່

16. ຄວາມປອດພຍັຂອງເຫຍ່ອື ແລະສາທາລະນະ ແມນ່ປດັໃຈໃນການປອ່ຍຕວນົ ກັໂທດແບບມເງີ ່ອືນໄຂ —  
ມສີດິຂໃຫໍ ມ້ກີານ ພິຈາລະນາເຖງຄິ ວາມປອດພຍັຂອງເຫຍ່ອື, ຄອບຄວຂົ ອງເຫຍ່ອື, ແລະສາທາລະນະຊນົທ່ວໄປົ  
ກອ່ນທີ່ຈະມກີານປອ່ຍຕວນົ ກັໂທດ ແບບມເງີ ່ອືນໄຂໃດໆ ຫືຼ ມກີານຕດັສນິປອ່ຍຕວຫົ ຼງກັ ານພິພາກສາຄະດ.ີ

17. ຂມ້ໍນູກຽວກ່ ບັສດິທິ 16 ຂເໍຫ້ ່ ົ ຼານ — ີ້ ເພື່ອໃຫຮ້ກູ້ຽວກ່ ບັສດິທິຕາງໆ ທ່ ່ ີລະບໄວຸ ໃນຫຍ້ ໜ້ໍາ (້ 1) ຫາ (16).

*************************************************

ແຫງຂມນຊວຍເຫອເພມເຕມຼ ່ ໍ ້ ູ ່ ຼ ື ີ່ ີ
ໄອຍະການສງສູ ດຸບໍ່ຮບັປະກນັ, ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃດໆ ສາໍລບ, ຫັ ຼ ືດາໍເນນການຄວບຄີ ມຕຸ ່ ໍຄວາມຄດິເຫັນ, 
ການບໍລກິານ, ແລະ ຂມ້ໍນູຕາງໆ ຂ່ ອງໜວຍ່ ງານ ແລະອງກົ ານເຫຼົ່ານ.ີ້

Victim Compensation Board (ຄະນະກາໍມະການດແລູ ການທດົແທນແກເຫຍ່ ່ ອືຜຮູ້ບັເຄາະ) — 
ສາມາດຊວຍ່ ເຫືຼອຜຮູ້ບັເຄາະຮາຍ ສ້ າໍລບັຄາໃຊ່ ຈ້າຍໃນ່ ດານ: ກ້ ານປຶກສາດານສ້ ຂຸະພາບຈດິ, ຄາງານ່ ສບົ, 
ການສນເສູ ັຽລາຍໄດ, ຄ້ າທ່ າໍຄວາມສະອາດບອ່ນເກດີເຫດອາຊະຍາກມ, ຄັ າຍ່ າຍສ້ ະຖານທີ່, ຄາປ່ ່ ິນປວທົ ່ວໄປົ ແລະຄາປ່ ່ ິ
ນປວແຂົ ວ. 1-800-777-9229 ້ www.victims.ca.gov

CA Dept. of Corrections and Rehabilitation (ພະແນກແກໄຂ້ ຄວາມປະພຶດແລະການຟ້ືນຟແຫູ ງ່ 
ຣຖັຄາລຟໍິເນັຽ), Office of Victim & Survivor Rights & Services (OVSRS) (ຫອ້ງການດແລູ ສດິທິແລະ 
ບໍລກິານສາໍລບເຫຍັ ່ ອແລະຜື ລູ້ອດຊວີດິ) — ໃຫຂ້ມ້ໍນູກຽວກ່ ບັການປອ່ຍຕວຜົ ກູ້ະທາໍຜິດ, ການທດແທນົ ຄນື, 
ການປອ່ຍຕວແບົ ບ ມເງີ ່ອືນໄຂ ແລະການພິຈາລະນາຄະດເພີ ່ ືອປອ່ຍຕວແບົ ບມເງີ ່ອືນໄຂເມ່ອືຜກູ້ະທາໍຜິດຖກກື ກຂັ ງັ

 
ໃນຄກຸ. 1-877-256-6877 www.cdcr.ca.gov/victim_services

McGeorge School of Law (ໂຮງຮຽນກດົໝາຍແມກັຈອັດ) — Victims of Crime Resource Center  
(ສນແຫູ ຼງຂ່ ມ້ໍນູຊວຍເຫ່ ຼ ືອເຫຍ່ອືອາດຊະຍາກມ)ັ  — ໃຫຂ້ມ້ໍນູແຫຼງຊ່ ວຍ່ ເຫືຼອສາໍລບຜັ ຮູ້ບເຄັ າະຮາຍ້ ໂດຍແຍກຕາມ

 
ເຂດພ້ືນທີ່ ພອມທ້ ງໃຫັ ຂ້ມ້ໍນູກຽວກ່ ບັສດິທິຂອງຜຮູ້ບັເຄາະຮາຍ້ . 1-800-Victims (1-800-842-8467)  
www.1800victims.org

National Domestic Violence Hotline (ສາຍໂທຣດວນ່ ບນັຫາຄວາມຮນແຮງໃນຸ ຄອບຄວແຫົ ງຊາດ່ ) — 
1-800-799-7233 www.thehotline.org

ຂມ້ໍນູຕດິຕໍ່ຄາວຕສ້ີາໍລບບັ ໍລການດິ ານການ້ ປກົປອ້ງຜໃຫຍູ້  ່— (ການຂ່ມເຫົ ັງສງອາຍູ ) ໝາຍຸ ເລກໂທຣດວນ່  24  
ຊ່ວໂມງສົ າໍລບແຕັ ລະຄາວຕ່ ໃນຣີ້ ຖັຄາລຟໍິເນັຽ. www.cdss.ca.gov/inforesources/County-APS-Offices

National Child Abuse Hotline (ສາຍໂທຣດວນ່ ບນັຫາການຂ່ມເຫົ ັງເດັກແຫງຊາດ) — ່ ການບາໍບດັຮກສາັ   
ແລະການປອ້ງກນັການຂ່ມເຫົ ັງເດັກ. 1-800-422-4453 www.childhelp.org

Rape, Abuse & Incest National Network (ສາຍໂທຣດວນ່ ເຄອືຂາຍ່ ຊວຍ່ ເຫືຼອບນັຫາການຂ່ມຂົ ນື, 
ການຂ່ມເຫົ ັງ ແລະການຮວມເພດ່ ທີ່ຜິດສນິທາໍ) — 1-800-656-4673 www.rainn.org

National Human Trafficking Resource Center Hotline (ສາຍໂທຣດວນ່ ສນູຊວຍ່ ເຫືຼອບນັຫາການ 
ຄາມະນ້ ດຸແຫງຊາດ) — ່ ສາຍໂທຣດວນ່ ຕະຫຼອດ 24 ຊ່ວໂມງົ  1-888-373-7888  
www.humantraffickinghotline.org 

The California Relay Service (ການບໍລກິານຣເລີ ບອກຕໍ່ໃນຄາລຟໍິເນັຽ): ສາໍລບຜັ ພິູ້ການດານ້ ການປາກເວ້ົາ, 
ຫໜວກູ  ຫືຼ ບໍ່ຄອ່ຍໄດຍ້ນິ: ໂທຣ 711. TTY/HCO/VCO ສາໍລບັສຽງພາສາອງກັ ດ: ິ 1-800-735-2929 
ແລະສາໍລບັພາສາສະເປນ: 1-800-855-3000. ບນັທຶກສຽງໃນ TTY/VCO/HCO ເປັນພາສາອງກັ ດິ:  
1-800-735-2922 ແລະສາໍລບັພາສາສະເປນ: 1-800-855-3000. ການເວ້ົາແບບຄາໍຕໍ່ຄາໍ – ພາສາອງກັ ດິ 
ແລະສະປນ: 1-800-854-7784.

ພະແນກບໍລກິານຜຮູ້ບັເຄາະຮາຍຂ້ ອງໄອຍະການສງສູ ດ —ຸ  ໃຫຂ້ມ້ໍນູແກເຫຍ່ ່ ອື/ພະຍານໃນທອ້ງຖ່ນິ, 
ຂມ້ໍນູຊວຍ່ ເຫືຼອຕາມ ພມູພາກ ແລີ ະສະຖານະການອທອຸ ນແກເຫຍ່ ່ ອືອາດຊະຍາກມ. ສັ າໍລບັຂໍມ້ນູເພີ່ມເຕມ, ໂທຣີ   
1-877-433-9069 ຫືຼເບ່ງທິ ່ ີເວັບໄຊ: www.oag.ca.gov/victimservices ສາໍລບັຂມ້ໍນູກຽວກ່ ບັການຄາມະນ້ ດຸ 
ໃນທອງຖ້ ່ນ, ເບິ ່ ງທິ ່ ີເວັບໄຊ: www.oag.ca.gov/human-trafficking

*************************************************

ຄາໍວາ ‘ຜ່ ຮູ້ບັເຄາະຮາຍ’ ຖ້ ກືນຍິາມພາຍໃຕຣ້ຖັະທາໍມະນນແຫູ ງຣ່ ຖັຄາລຟໍິເນັຽວາຄ່  “ບື ກຸຄນົໜຶ່ງຜທີູ່້ທນົ
ທກທຸ ໍລະມານໂດຍກງ ຫົ ຼ ືຖກືກະທາໍອນຕະລາຍທາງຮັ າງກາຍ່ , ຈດິໃຈ, ຫືຼ ທາງການເງນິ  

ອນັເປັນຜນົຂອງການກະທາ ຫໍ ຼ ືຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະກະທາໍ ອາດຊະຍາກມ ຫັ ຼ ືຄວາມຜິດອາຍາ. ຄາໍວາ່ 
‘ຜຮູ້ບັເຄາະຮາຍ້ ’ ຍງລັ ວມເຖງ ຄິ ສູ່ມລົ ດົຂອງບກຸຄນົ, ພໍ່ແມ, ເດ່ ັກ, ພີ່ນອ້ງ, ຫືຼ ຜດູ້ແລູ , ແລະລວມເຖງິ 

 ຕວແທົ ນທີ່ຖກືກດໝາຍົ ຂອງເຫຍ່ອືອາດຊະຍາກມຜັ ທີູ່້ເສັຽຊວີດິ, ຂາດສະມຖັພາບເລັກນອ້ຍ, ຫືຼ ທາງຮາງກ່ າຍ 
ຫືຼ ຈດິໃຈ. ຄາໍວາ ‘ຜ່ ຮູ້ບເຄາະຮັ າຍ້ ’ ບໍ່ໄດລ້ວມເຖງ ບິ ກຸຄນົທີ່ຢໃນູ່ ການຄວບຄມດຸ ແລູ ສາໍລບການກະທັ າໍຜິດ, 
ຜຖູ້ກືກາວຫາ, ຫ່ ຼ ືບກຸຄນົຜທີູ່້ສານພບົວາ ຈະບ່ ່ ໍເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ເຫຍ່ອືທີ່ເປັນເດັກທີ່ຍງບັ ່ ໍກະສຽນເປັນຜໃຫຍູ້ .”່  

 (ຣດັຖະທາມະນໍ ນູແຫຫງຣ່ ຖັຄາລຟຊເນິ ຽັ I, § 28(e).)

ຜຮູ້ບັເຄາະຮາຍ້ , ທະນາຍທີ່ເຫຍ່ອືວາຈ່ າງ, ຕ້ ວແທົ ນທາງກດົໝາຍຂອງຜຮູ້ບັເຄາະຮາຍ, ຫ້ ຼື 
 ທະນາຍຄວາມຝາຍ່ ໂຈດຕາມການຮອ້ງຂຂໍອງເຫຍ່ອື, ອາດບງຄັ ບັໃຊສ້ດິທິຂາງເທ້ ີງນໃນ້ີ ການດາໍເນນຄະດີ ໃດໆີ  

ຫືຼ ໃນສານອທຸອນໃນເຂດອາໍນາດຂອງສານຕໍ່ຄະດເນີ ່ ອືງຈາກເປັນການໃຊສ້ດິ.  
ສານຄວນຈະດາໍເນນການຢີ າງທ່ ນທັ ີຕໍ່ຄາໍຮອງຂ້ ດໍງກ່ ັ າວ.່   
(ຣດັຖະທາມະນໍ ນູແຫຫງຣ່ ຖັຄາລຟຊເນິ ຽັ I, § 28(c)(1).)

15. ແຈງ້ການເລ້ືອງຂ ັນ້ຕອນການປ່ອຍຕວົນກັໂທດແບບມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະການປ່ອຍຕວົນກັໂທດແບບມເີງ ື່ອນໄຂ —  
ມສີດິໄດຮ້ບັແຈງ້ກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນການປ່ອຍຕວົນກັໂທດແບບມເີງ ື່ອນໄຂທງັໝດົ, ມສີດິເຂ້ົາຮວ່ມໃນການຂ ັນ້

 ກໂທດແບບ
 

ອຮອ້ງຂໍ, 
ຕອນປ່ອຍຕວົ ນກັໂທດແບບມເີງ ື່ອນໄຂ, ມສີດິໃຫຂ້ໍມ້ນູແກໜ່ວ່ຍງານທ່ີດແູລເລືອ້ງການປ່ອຍຕວົນ ັ
ມເີງ ື່ອນໄຂ ເພ່ືອໃຫພິ້ຈາລະນາ ກອ່ນທ່ີຈະມກີານປອ່ຍຕວົຜູກ້ະທາໍຜິດ, ແລະມສີດິໄດຮ້ບັແຈງ້, ເມ ື່
ກຽວກບການປອຍຕວແບບມເງອນໄຂ ຫ ການປອຍຕວຜກະທາຜດໃນກລະນອນໆ.

16. ຄວາມປອດພຍັຂອງເຫຍື່ ອ ແລະສາທາລະນະ ແມນ່ປດັໃຈໃນການປ່ອຍຕວົນກັໂທດແບບມເີງ ື່ອນໄຂ —  
ມສີດິຂໍໃຫມ້ກີານ ພິຈາລະນາເຖງິຄວາມປອດພຍັຂອງເຫຍື່ ອ, ຄອບຄວົຂອງເຫຍື່ ອ, ແລະສາທາລະນະຊນົທ ົ່ວໄປ 
ກອ່ນທ່ີຈະມກີານປອ່ຍຕວົນກັໂທດ ແບບມເີງ ື່ອນໄຂໃດໆ ຫືຼ ມກີານຕດັສນິປ່ອຍຕວົຫຼງັການພິພາກສາຄະດ.ີ

17. ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັສດິທິ 16 ຂໍເ້ຫ່ົຼານີ ້— ເພ່ືອໃຫຮູ້ກ້ຽ່ວກບັສດິທິຕາ່ງໆ ທ່ີລະບໄຸວໃ້ນຫຍໍໜ້າ້ (1) ຫາ (16).

*************************************************

ແຫງຂມນຊວຍເຫອເພມເຕມ
ໄອຍະການສງູສດຸບ່ໍຮບັປະກນັ, ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃດໆ ສາໍລບັ, ຫືຼ ດາໍເນນີການຄວບຄມຸຕ່ໍຄວາມຄດິເຫັນ, 
ການບໍລກິານ, ແລະ ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ ຂອງໜວ່ຍງານ ແລະອງົການເຫ່ົຼານີ.້

Victim Compensation Board (ຄະນະກາໍມະການດແູລການທດົແທນແກເ່ຫຍື່ອຜູຮ້ບັເຄາະ) — 
ສາມາດຊວ່ຍເຫືຼອຜູຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍ ສາໍລບັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນດາ້ນ: ການປຶກສາດາ້ນສຂຸະພາບຈດິ, ຄາ່ງານສບົ, 
ການສນູເສັຽລາຍໄດ,້ ຄາ່ທາໍຄວາມສະອາດບອ່ນເກດີເຫດອາຊະຍາກມັ, ຄາ່ຍາ້ຍສະຖານທ່ີ, ຄາ່ປ່ິນປວົທ ົ່ວໄປແລະຄາ່ປ່ິ
ນປວົແຂວ້. 1-800-777-9229 www.victims.ca.gov

CA Dept. of Corrections and Rehabilitation (ພະແນກແກໄ້ຂຄວາມປະພຶດແລະການຟ້ືນຟແູຫງ່ 
ຣຖັຄາລິຟໍເນັຽ), Office of Victim & Survivor Rights & Services (OVSRS) (ຫອ້ງການດແູລສດິທິແລະ 
ບໍລກິານສາໍລບັເຫຍື່ ອແລະຜູລ້ອດຊວີດິ) — ໃຫຂ້ໍມ້ນູກຽ່ວກບັການປ່ອຍຕວົຜູກ້ະທາໍຜິດ, ການທດົແທນຄນື, 
ການປ່ອຍຕວົແບບ ມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະການພິຈາລະນາຄະດເີພ່ືອປ່ອຍຕວົແບບມເີງ ື່ອນໄຂເມ ື່ອຜູກ້ະທາໍຜິດຖກືກກັຂງັ

 
ໃນຄກຸ. 1-877-256-6877 www.cdcr.ca.gov/victim_services

McGeorge School of Law (ໂຮງຮຽນກດົໝາຍແມກັຈອັດ) — Victims of Crime Resource Center  
(ສນູແຫຼງ່ຂໍມ້ນູຊວ່ຍເຫືຼອເຫຍື່ ອອາດຊະຍາກມັ) — ໃຫຂ້ໍມ້ນູແຫຼງ່ຊວ່ຍເຫືຼອສາໍລບັຜູຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍໂດຍແຍກຕາມ

 
ເຂດພ້ືນທ່ີ ພອ້ມທງັໃຫຂ້ໍມ້ນູກຽ່ວກບັສດິທິຂອງຜູຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍ. 1-800-Victims (1-800-842-8467)  
www.1800victims.org

National Domestic Violence Hotline (ສາຍໂທຣດວ່ນບນັຫາຄວາມຮນຸແຮງໃນຄອບຄວົແຫງ່ຊາດ) — 
1-800-799-7233 www.thehotline.org

ຂໍມ້ນູຕດິຕ່ໍຄາວຕີສ້າໍລບັບໍລກິານດາ້ນການປກົປ້ອງຜູໃ້ຫຍ ່— (ການຂ ົມ່ເຫັງສງູອາຍ)ຸ ໝາຍເລກໂທຣດວ່ນ 24  
ຊ ົ່ວໂມງສາໍລບັແຕລ່ະຄາວຕີໃ້ນຣຖັຄາລິຟໍເນັຽ. www.cdss.ca.gov/inforesources/County-APS-Offices

National Child Abuse Hotline (ສາຍໂທຣດວ່ນບນັຫາການຂ ົມ່ເຫັງເດັກແຫງ່ຊາດ) — ການບາໍບດັຮກັສາ  
ແລະການປ້ອງກນັການຂ ົມ່ເຫັງເດັກ. 1-800-422-4453 www.childhelp.org

Rape, Abuse & Incest National Network (ສາຍໂທຣດວ່ນເຄອືຂາ່ຍຊວ່ຍເຫືຼອບນັຫາການຂ ົມ່ຂນື, 
ການຂ ົມ່ເຫັງ ແລະການຮວ່ມເພດທ່ີຜິດສນິທາໍ) — 1-800-656-4673 www.rainn.org

National Human Trafficking Resource Center Hotline (ສາຍໂທຣດວ່ນສນູຊວ່ຍເຫືຼອບນັຫາການ 
ຄາ້ມະນດຸແຫງ່ຊາດ) — ສາຍໂທຣດວ່ນຕະຫຼອດ 24 ຊ ົ່ວໂມງ 1-888-373-7888  
www.humantraffickinghotline.org 

The California Relay Service (ການບໍລກິານຣເີລບອກຕ່ໍໃນຄາລິຟໍເນັຽ): ສາໍລບັຜູພິ້ການດາ້ນການປາກເວ້ົາ, 
ຫໜູວກ ຫືຼ ບ່ໍຄອ່ຍໄດຍ້ນິ: ໂທຣ 711. TTY/HCO/VCO ສາໍລບັສຽງພາສາອງັກດິ: 1-800-735-2929 
ແລະສາໍລບັພາສາສະເປນ: 1-800-855-3000. ບນັທຶກສຽງໃນ TTY/VCO/HCO ເປັນພາສາອງັກດິ:  
1-800-735-2922 ແລະສາໍລບັພາສາສະເປນ: 1-800-855-3000. ການເວ້ົາແບບຄາໍຕ່ໍຄາໍ – ພາສາອງັກດິ 
ແລະສະປນ: 1-800-854-7784.

ພະແນກບໍລກິານຜູຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍຂອງໄອຍະການສງູສດຸ — ໃຫຂ້ໍມ້ນູແກເ່ຫຍື່ອ/ພະຍານໃນທອ້ງຖິ່ນ, 
ຂໍມ້ນູຊວ່ຍເຫືຼອຕາມ ພມູພີາກ ແລະສະຖານະການອທຸອນແກເ່ຫຍື່ອອາດຊະຍາກມັ. ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ, ໂທຣ  
1-877-433-9069 ຫືຼເບິ່ ງທ່ີເວັບໄຊ: www.oag.ca.gov/victimservices ສາໍລບັຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການຄາ້ມະນດຸ 
ໃນທອ້ງຖິ່ນ, ເບິ່ ງທ່ີເວັບໄຊ: www.oag.ca.gov/human-trafficking

*************************************************

ຄາໍວາ່ ‘ຜູຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍ’ ຖກືນຍິາມພາຍໃຕຣ້ຖັະທາໍມະນນູແຫງ່ຣຖັຄາລິຟໍເນັຽວາ່ຄ ື“ບກຸຄນົໜ່ຶງຜູທ່ີ້ທນົ
 ທກຸທໍລະມານໂດຍກງົ ຫືຼ ຖກືກະທາໍອນັຕະລາຍທາງຮາ່ງກາຍ, ຈດິໃຈ, ຫືຼ ທາງການເງນິ 

ອນັເປັນຜນົຂອງການກະທາໍ ຫືຼ ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະກະທາໍ ອາດຊະຍາກມັ ຫືຼ ຄວາມຜິດອາຍາ. ຄາໍວາ່ 
‘ຜູຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍ’ ຍງັລວມເຖງິ ຄູສ່ມົລດົຂອງບກຸຄນົ, ພ່ໍແມ,່ ເດັກ, ພ່ີນອ້ງ, ຫືຼ ຜູດ້ແູລ, ແລະລວມເຖງິ 

 ຕວົແທນທ່ີຖກືກດົໝາຍຂອງເຫຍື່ ອອາດຊະຍາກມັຜູທ່ີ້ເສັຽຊວີດິ, ຂາດສະມຖັພາບເລັກນອ້ຍ, ຫືຼ ທາງຮາ່ງກາຍ 
ຫືຼ ຈດິໃຈ. ຄາໍວາ່ ‘ຜູຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍ’ ບ່ໍໄດລ້ວມເຖງິ ບກຸຄນົທ່ີຢູໃ່ນການຄວບຄມຸດແູລສາໍລບັການກະທາໍຜິດ, 
ຜູຖ້ກືກາ່ວຫາ, ຫືຼ ບກຸຄນົຜູທ່ີ້ສານພບົວາ່ ຈະບ່ໍເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍເຫຍື່ ອທ່ີເປັນເດັກທ່ີຍງັບ່ໍກະສຽນເປັນຜູໃ້ຫຍ.່” 

 (ຣດັຖະທາໍມະນນູແຫຫງ່ຣຖັຄາລິຟຊເນັຽ I, § 28(e).)

ຜູຮ້ບັເ
 ທະນາຍຄວາມຝ ະດໃີດໆ 

ຄາະຮາ້ຍ, ທະນາຍທ່ີເຫຍື່ ອວາ່ຈາ້ງ, ຕວົແທນທາງກດົໝາຍຂອງຜູຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍ, ຫືຼ 
າ່ຍໂຈດຕາມການຮອ້ງຂໍຂອງເຫຍື່ ອ, ອາດບງັຄບັໃຊສ້ດິທິຂາ້ງເທີງນີໃ້ນການດາໍເນນີຄ
ຫືຼ  ໃນສານອທຸອນໃນເຂດອາໍນາດຂອງສານຕ່ໍຄະດເີນື່ອງຈາກເປັນການໃຊສ້ດິ. 

ສານຄວນຈະດາໍເນນີການຢາ່ງທນັທີຕ່ໍຄາໍຮອ້ງຂໍດ ັງ່ກາ່ວ.  
(ຣດັຖະທາໍມະນນູແຫຫງ່ຣຖັຄາລິຟຊເນັຽ I, § 28(c)(1).)

່ ັ ່ ົ ີ ື່ ຼ ື ່ ົ ູ້ ໍ ິ ໍ ີ ື່

ຼ ່ ໍ ້ ູ ່ ຼ ື ີ່ ີ

https://victims.ca.gov
http://www.cdcr.ca.gov/victim_services/
http://1800victims.org
http://www.thehotline.org
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/County-APS-Offices
https://www.childhelp.org
https://www.rainn.org
https://humantraffickinghotline.org
https://www.oag.ca.gov/victimservices
https://www.oag.ca.gov/human-trafficking
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