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ชื่อผู้ติดต่อ: ________________________________________________

ชื่อผู้ติดต่อ:_________________________________________________

หมายเลขโทรศัพท์: __________________________________________

หมายเลขโทรศัพท์:___________________________________________

หมายเลขใบแจ้งความ / หมายเลขคด: ___________________________

หมายเลขใบแจ้งความ / หมายเลขคด:ี ____________________________

หมายเหต: _________________________________________________

หมายเหต:ุ __________________________________________________

บัตร Marsy และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

บัตร Marsy และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

รัฐธรรมนูญรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1 ข้อ 28(b) ให้สิทธิบางประการแก่ผู้เคราะห์ร้ายตกเป็นเหยื่อ
ของอาชญากรรม สิทธิหล่านั้นรวมถึง:

รัฐธรรมนูญรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1 ข้อ 28(b) ให้สิทธิบางประการแก่ผู้เคราะห์ร้ายตกเป็นเหยื่อ
ของอาชญากรรม สิทธิหล่านั้นรวมถึง:

1. ความเป็นธรรมและความเคารพ – จะได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและความเคารพ
ในความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีของเขาหรือเธอ และจะเป็นอิสระจากการขุมขู่ การล่วงละเมิด
และการข่มเหงโดยตลอดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือกระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็ก
และเยาวชน

1. ความเป็นธรรมและความเคารพ – จะได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและความเคารพ
ในความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีของเขาหรือเธอ และจะเป็นอิสระจากการขุมขู่ การล่วงละเมิด
และการข่มเหงโดยตลอดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือกระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็ก
และเยาวชน

2. การได้รับการป้องกันจากจ�าเลย – จะได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมจากจ�าเลยและ
บุคคลที่กระท�าการในนามของจ�าเลย

2. การได้รับการป้องกันจากจ�าเลย – จะได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมจากจ�าเลยและ
บุคคลที่กระท�าการในนามของจ�าเลย

3. การพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้เคราะห์ร้ายในการตั้งค่าประกันตัวและเงื่อนไข
ในการปล่อยตัว – จะให้ความปลอดภัยส�าหรับผู้เคราะห์ร้ายและครอบครัวของผู้เคราะห์ร้าย
ในการพิจารณาก�าหนดจ�านวนเงินประกันและเงื่อนไขการปล่อยตัวจ�าเลย

3. การพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้เคราะห์ร้ายในการตั้งค่าประกันตัวและเงื่อนไข
ในการปล่อยตัว – จะให้ความปลอดภัยส�าหรับผู้เคราะห์ร้ายและครอบครัวของผู้เคราะห์ร้าย
ในการพิจารณาก�าหนดจ�านวนเงินประกันและเงื่อนไขการปล่อยตัวจ�าเลย

4. การป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ – จะป้องกันการเปิดเผยข้อมูลความลับหรือ
ข้อมูลแก่จ�าเลย ทนายความของจ�าเลย หรือบุคคลอื่นใดที่กระท�าการในนามของจ�าเลย ซึ่ง
สามารถใช้ในการค้นหาหรือรบกวนผู้เคราะห์ร้ายหรือครอบครัวของผู้เคราะห์ร้าย หรือที่เปิด
เผยการดิดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ การรักษาโดยการให้ค�าปรึกษา หรือ
ประการอื่นที่ได้รับการยกเว้นหรือเป็นความลับตามกฏหมาย

4. การป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ – จะป้องกันการเปิดเผยข้อมูลความลับหรือ
ข้อมูลแก่จ�าเลย ทนายความของจ�าเลย หรือบุคคลอื่นใดที่กระท�าการในนามของจ�าเลย ซึ่ง
สามารถใช้ในการค้นหาหรือรบกวนผู้เคราะห์ร้ายหรือครอบครัวของผู้เคราะห์ร้าย หรือที่เปิด
เผยการดิดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ การรักษาโดยการให้ค�าปรึกษา หรือ
ประการอื่นที่ได้รับการยกเว้นหรือเป็นความลับตามกฏหมาย

5. การปฏิเสธทีจ
่ ะตอบการซักถามโดยทนายจ�าเลย – จะปฏิเสธการซักถาม การไต่สวน หรือ
การเปิดเผยข้อมูลสา�คัญโดยฝ่ายจา�เลย ทนายจา�เลย หรือบุคคลอืน
่ ใดทีก
่ ระท�าการในนามของ
จ�าเลย และจะก�าหนดเงือ
่ นไขทีเ่ หมาะสมในการดา�เนินการตอบการซักถามใด ๆ หากผูเ้ คราะห์
ร้ายตกลงยินยอม

5. การปฏิเสธทีจ
่ ะตอบการซักถามโดยทนายจ�าเลย – จะปฏิเสธการซักถาม การไต่สวน หรือ
การเปิดเผยข้อมูลสา�คัญโดยฝ่ายจา�เลย ทนายจา�เลย หรือบุคคลอืน
่ ใดทีก
่ ระทา�การในนามของ
จา�เลย และจะก�าหนดเงือ
่ นไขทีเ่ หมาะสมในการดา�เนินการตอบการซักถามใด ๆ หากผูเ้ คราะห์
ร้ายตกลงยินยอม

6. ประชุมหารือกับอัยการและการแจ้งเกี่ยวกับการจัดการก่อนการพิจารณาคดี –
จะได้รับแจ้งและได้รับการปรึกษาอย่างเหมาะสมกับหน่วยงานอัยการเมื่อมีการร้องขอเกี่ยวกับ
การจับกุมจ�าเลยหากทราบโดยอัยการเกี่ยวกับข้อหาที่ตั้งฟ้องจ�าเลย การตัดสินใจว่าจะส่งตัว
จ�าเลยข้ามแดนหรือไม่ และเมื่อมีการร้องขอจะได้รับแจ้งและรายงานไห้ทราบถึงการจัดการ
ใด ๆ ก่อนการพิจารณาคดี

6. ประชุมหารือกับอัยการและการแจ้งเกี่ยวกับการจัดการก่อนการพิจารณาคดี –
จะได้รับแจ้งและได้รับการปรึกษาอย่างเหมาะสมกับหน่วยงานอัยการเมื่อมีการร้องขอเกี่ยวกับ
การจับกุมจ�าเลยหากทราบโดยอัยการเกี่ยวกับข้อหาที่ตั้งฟ้องจ�าเลย การตัดสินใจว่าจะส่งตัว
จ�าเลยข้ามแดนหรือไม่ และเมื่อมีการร้องขอจะได้รับแจ้งและรายงานไห้ทราบถึงการจัดการ
ใด ๆ ก่อนการพิจารณาคดี

7. การแจ้งให้ทราบและการปรากฏตัวในการดาเนินคดีที่เปิดเผยแก่สาธารณชน –
จะได้รับแจ้งอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการพิจารณาคดีทุกครั้งที่เปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึง
การพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนเมื่อมีการร้องขอ ซึ่งทั้งจ�าเลยและอัยการจะต้องปรากฏตัว
และเกี่ยวกับการปล่อยตัวโดยมีทัณฑ์บนทั้งหมด หรือการด�าเนินการอื่น ๆ ภายหลังการตัดสิน
ว่ากระท�าผิด และจะมีสิทธิปรากฏตัวในการด�าเนินการทุกขั้นตอนดังกล่าว

นคดีที่เปิดเผยแก่สาธารณชน –
�
7. การแจ้งให้ทราบและการปรากฏตัวในการดาเนิ
จะได้รับแจ้งอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการพิจารณาคดีทุกครั้งที่เปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึง
การพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนเมื่อมีการร้องขอ ซึ่งทั้งจ�าเลยและอัยการจะต้องปรากฏตัว
และเกี่ยวกับการปล่อยตัวโดยมีทัณฑ์บนทั้งหมด หรือการด�าเนินการอื่น ๆ ภายหลังการตัดสิน
ว่ากระท�าผิด และจะมีสิทธิปรากฏตัวในการด�าเนินการทุกขั้นตอนดังกล่าว

8. การปรากฏตัวทีศ
่ าลและการแสดงความคิดเห็น – จะได้รบ
ั การรับฟัง เมือ
่ มีการร้องขอใน
การพิจารณาคดีในขัน
้ ตอนใด ๆ ก็ตาม รวมถึงการพิจารณาคดีจา� เลยทีเ่ ป็นเยาวชน ทีเ่ กีย
่ วกับ
การตัดสินปล่อยตัวภายหลังการจับกุม คา�แก้ตา่ ง คา�พิพากษา การพิพากษาปล่อยตัวภายหลัง
การตัดสินว่ากระทา�ผิด หรือการพิจารณาคดีใด ๆ เมือ
่ สิทธิของผูเ้ คราะห์รา้ ยเป็นปัญหาสา�คัญ

8. การปรากฏตัวทีศ
่ าลและการแสดงความคิดเห็น – จะได้รบ
ั การรับฟัง เมือ
่ มีการร้องขอใน
การพิจารณาคดีในขัน
้ ตอนใด ๆ ก็ตาม รวมถึงการพิจารณาคดีจา�เลยทีเ่ ป็นเยาวชน ทีเ่ กีย
่ วกับ
การตัดสินปล่อยตัวภายหลังการจับกุม คา�แก้ตา่ ง คา�พิพากษา การพิพากษาปล่อยตัวภายหลัง
การตัดสินว่ากระทา�ผิด หรือการพิจารณาคดีใด ๆ เมือ
่ สิทธิของผูเ้ คราะห์รา้ ยเป็นปัญหาสา�คัญ

9. การพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วและการสรุปคดีอย่างรวดเร็วตามก�าหนด – จะได้รับการ
พิจารณาคดีอย่างรวดเร็วและการสรุปคดีขั้นตอนสุดท้ายตามก�าหนด ตลอดจนการด�าเนินการ
ที่เกี่ยวข้องใด ๆ หลังการพิพากษาตัดสินโทษ

9. การพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วและการสรุปคดีอย่างรวดเร็วตามก�าหนด – จะได้รับการ
พิจารณาคดีอย่างรวดเร็วและการสรุปคดีขั้นตอนสุดท้ายตามก�าหนด ตลอดจนการด�าเนินการ
ที่เกี่ยวข้องใด ๆ หลังการพิพากษาตัดสินโทษ

10. การให้ข้อมูลไปยังกรมควบคุมความประพฤติ – เพื่อให้ข้อมูลไปยังเจ้าพนักงานกรม
ควบคุมความประพฤติเพื่อการสืบสวนก่อนการพิพากษาตัดสินโทษเกี่ยวกับผลกระทบของ
การกระท�าผิดที่เกิดขึ้นกับผู้เคราะห์ร้ายและครอบครัวของผู้เคราะห์ร้าย และข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการตัดสินลงโทษก่อนที่จะมีการพิพากษาตัดสินโทษแก่จ�าเลย

10. การให้ข้อมูลไปยังกรมควบคุมความประพฤติ – เพื่อให้ข้อมูลไปยังเจ้าพนักงานกรม
ควบคุมความประพฤติเพื่อการสืบสวนก่อนการพิพากษาตัดสินโทษเกี่ยวกับผลกระทบของ
การกระท�าผิดที่เกิดขึ้นกับผู้เคราะห์ร้ายและครอบครัวของผู้เคราะห์ร้าย และข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการตัดสินลงโทษก่อนที่จะมีการพิพากษาตัดสินโทษแก่จ�าเลย

11. การได้รับรายงานก่อนการพิพากษาตัดสินโทษ – จะได้รับรายงานก่อนการพิพากษา
ตัดสินโทษเมื่อมีการร้องขอ เมื่อมีรายงานส�าหรับให้จ�าเลย ยกเว้นส่วนที่เป็นความลับตาม
กฏหมาย

11. การได้รับรายงานก่อนการพิพากษาตัดสินโทษ – จะได้รับรายงานก่อนการพิพากษา
ตัดสินโทษเมื่อมีการร้องขอ เมื่อมีรายงานส�าหรับให้จ�าเลย ยกเว้นส่วนที่เป็นความลับตาม
กฏหมาย

12. ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินว่ากระท�าผิด การพิพากษาโทษ การจ�าคุก การปล่อยตัว
และการหลบหนี – จะได้รับแจ้งเมื่อมีการร้องขอเกี่ยวกับการตัดสินว่ากระท�าผิด การตัดสิน
คดี สถานที่และก�าหนดเวลาในการจ�าคุก หรือการตัดสินใจอื่น ๆ เกี่ยวกับจ�าเลย ก�าหนดวัน
ปล่อยตัวจ�าเลย และการปล่อยตัวหรือการหลบหนีของจ�าเลยจากการควบคุมตัว

12. ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินว่ากระท�าผิด การพิพากษาโทษ การจ�าคุก การปล่อยตัว
และการหลบหนี – จะได้รับแจ้งเมื่อมีการร้องขอเกี่ยวกับการตัดสินว่ากระท�าผิด การตัดสิน
คดี สถานที่และก�าหนดเวลาในการจ�าคุก หรือการตัดสินใจอื่น ๆ เกี่ยวกับจ�าเลย ก�าหนดวัน
ปล่อยตัวจ�าเลย และการปล่อยตัวหรือการหลบหนีของจ�าเลยจากการควบคุมตัว

13. การชดใช้ค่าเสียหาย
A. เป็นความตั้งใจอันชัดเจนของประชาชนรัฐแคลิฟอร์เนียว่าทุกคนที่ประสบความสูญเสีย
อันเป็นผลมาจากกิจกรรมทางอาชญากรรมจะมีสิทธิที่จะแสวงหา และได้รับการชดใช้ค่า
เสียหายจากผู้กระท�าผิดทางอาญาอันก่อให้เกิดความสูญเสียที่ผู้เคราะห์ร้ายประสบ

13. การชดใช้ค่าเสียหาย
A. เป็นความตั้งใจอันชัดเจนของประชาชนรัฐแคลิฟอร์เนียว่าทุกคนที่ประสบความสูญเสีย
อันเป็นผลมาจากกิจกรรมทางอาชญากรรมจะมีสิทธิที่จะแสวงหา และได้รับการชดใช้ค่า
เสียหายจากผู้กระท�าผิดทางอาญาอันก่อให้เกิดความสูญเสียที่ผู้เคราะห์ร้ายประสบ

B. การชดใช้ความเสียหายจะต้องมีค�าสั่งให้เรียกร้องจากผู้ที่ได้รับการตัดสินว่ากระท�าผิดใน
ทุกคดีความ โดยไม่ค�านึงถึงการพิพากษาตัดสินหรือการก�าหนดโทษในอาชญากรรมที่
ผู้เคราะห์ร้ายประสบความสูญเสีย

B. การชดใช้ความเสียหายจะต้องมีค�าสั่งให้เรียกร้องจากผู้ที่ได้รับการตัดสินว่ากระท�าผิดใน
ทุกคดีความ โดยไม่คา� นึงถึงการพิพากษาตัดสินหรือการก�าหนดโทษในอาชญากรรมที่
ผู้เคราะห์ร้ายประสบความสูญเสีย

C. การช�าระเป็นเงินทั้งหมด เงินตรา และทรัพย์สินที่รวบรวมได้จากบุคคลที่ได้รับค�าสั่งให้
ชดใช้ค่าเสียหายจะต้องช�าระเป็นค่าชดใช้ความเสียหายแก่ผู้เคราะห์ร้ายตามจ�านวนที่
ก�าหนดเป็นอันดับแรก

C. การช�าระเป็นเงินทั้งหมด เงินตรา และทรัพย์สินที่รวบรวมได้จากบุคคลที่ได้รับค�าสั่งให้
ชดใช้ค่าเสียหายจะต้องช�าระเป็นค่าชดใช้ความเสียหายแก่ผู้เคราะห์ร้ายตามจ�านวนที่
ก�าหนดเป็นอันดับแรก

14.

14. การคืนทรัพย์สินให้อย่างรวดเร็ว – จะได้รับทรัพย์สินคืนทันที เมื่อไม่จ�าเป็นต้องใช้เป็น
หลักฐาน

15.

15. การได้รับแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนการท�าทัณฑ์บนและการพ้นโทษโดยมีทัณฑ์บน –
จะได้รับทราบขั้นตอนการท�าทัณฑ์บนทุกขั้นตอน มีส่วนร่วมในกระบวนการท�าทัณฑ์บน ให้
ข้อมูลแก่เจ้าพนักงานที่มีอ�านาจในการท�าทัณฑ์บนเพื่อพิจารณาก่อนการปล่อยผู้กระท�าผิด
ให้พ้นโทษโดยมีทัณฑ์บน และได้รับแจ้งเมื่อมีคา� ขอเกี่ยวกับการพ้นโทษโดยมีทัณฑ์บนและ
การปล่อยตัวผู้กระท�าผิด

16.

16. ความปลอดภัยของผู้เคราะห์ร้ายและสาธารณชนจะเป็นปัจจัยในการปล่อยให้พ้น
โทษโดยมีทัณฑ์บน – จะน�าความปลอดภัยของผู้เคราะห์ร้าย ครอบครัวของผู้เคราะห์ร้าย
และสาธารณชนทั่วไปมาพิจารณาก่อนการตัดสินใจปล่อยตัวแบบมีทัณฑ์บน หรือการตัดสิน
ใจปล่อยตัวหลังค�าพิพากษาตัดสินโทษ

17.

17. ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทั้ง 16 ประการนี้ – จะได้รับทราบในสิทธิที่ได้แจกแจงในวรรค (1) ถึง
(16) นี้
*************************************************

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

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัยการสูงสุดไม่รับรอง ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ หรือใช้สิทธิในการควบคุมความคิดเห็น บริการ
หรือข่าวสารขององค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ เหล่านี้

อัยการสูงสุดไม่รับรอง ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ หรือใช้สิทธิในการควบคุมความคิดเห็น บริการ
หรือข่าวสารขององค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ เหล่านี้

คณะกรรมการดูแลเงินสงเคราะห์ส�าหรับผู้เคราะห์ร้าย – สามารถช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้าย
ส�าหรับค่าใช้จ่ายในด้าน: การปรึกษาด้านสุขภาพจิต ค่าจัดงานศพ การสูญเสียรายได้ ค่า
ท�าความสะอาดสถานที่ เกิดเหตุอาชญากรรม ค่าย้ายสถานที่ ค่ารักษาพยาบาลและค่ารักษา
ด้านทันตกรรม โทรหมายเลข 1-800-777-9229 www.victims.ca.gov

คณะกรรมการดูแลเงินสงเคราะห์ส�าหรับผู้เคราะห์ร้าย – สามารถช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้าย
ส�าหรับค่าใช้จ่ายในด้าน: การปรึกษาด้านสุขภาพจิต ค่าจัดงานศพ การสูญเสียรายได้ ค่า
ท�าความสะอาดสถานที่ เกิดเหตุอาชญากรรม ค่าย้ายสถานที่ ค่ารักษาพยาบาลและค่ารักษา
ด้านทันตกรรม โทรหมายเลข 1-800-777-9229 www.victims.ca.gov

กรมราชทัณฑ์และสถานบ�าบัดฟี้นฟูรัฐแคลิฟอร์เนีย ส�านักงานพิทักษ์สิทธิและบริกา
รผูเ้ คราะห์รา
้ ยและผูร
้ อดชีวต
ิ – ให้ขอ
้ มูลเกีย
่ วกับการปล่อยตัวผูก
้ ระทา�ผิด การชดใช้คา่ เสียหาย
เงือ
่ นไขการท�าทัณฑ์บน และการพิจารณาตัดสินทัณฑ์บนเมือ
่ ผูก
้ ระทา�ผิดถูกคุมขังอยูใ่ นเรือนจา�
1-877-256-6877 www.cdcr.ca.gov/victim_services

กรมราชทัณฑ์และสถานบ�าบัดฟี้นฟูรัฐแคลิฟอร์เนีย ส�านักงานพิทักษ์สิทธิและบริกา
รผูเ้ คราะห์รา
้ ยและผูร
้ อดชีวต
ิ – ให้ขอ
้ มูลเกีย
่ วกับการปล่อยตัวผูก
้ ระทา�ผิด การชดใช้คา่ เสียหาย
เงือ
่ นไขการท�าทัณฑ์บน และการพิจารณาตัดสินทัณฑ์บนเมือ
่ ผูก
้ ระทา�ผิดถูกคุมขังอยูใ่ นเรือนจา�
1-877-256-6877 www.cdcr.ca.gov/victim_services

โรงเรียนสอนกฏหมาย McGeorge – ศูนย์ข้อมูลส�าหรับเหยื่ออาชญากรรม – ให้ข้อมูลแหล่ง
ช่วยเหลือส�าหรับผู้เคราะห์ร้ายโดยแยกตามพื้นที่ พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้เคราะห์ร้าย
1-800-Victims (1-800-842-8467) www.1800victims.org

โรงเรียนสอนกฏหมาย McGeorge – ศูนย์ข้อมูลส�าหรับเหยื่ออาชญากรรม – ให้ข้อมูลแหล่ง
ช่วยเหลือส�าหรับผู้เคราะห์ร้ายโดยแยกตามพื้นที่ พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้เคราะห์ร้าย
1-800-Victims (1-800-842-8467) www.1800victims.org

สายด่วนรับแจ้งเหตุรุนแรงภายในครอบครัวแห่งชาติ – 1-800-799-7233
www.thehotline.org

สายด่วนรับแจ้งเหตุรุนแรงภายในครอบครัวแห่งชาติ – 1-800-799-7233
www.thehotline.org

ศูนย์ข้อมูลการบริการคุ้มครองผู้ใหญ่ประจ�าเขต – (การกระท�าทารุณกรรมผู้สูงอายุ)
หมายเลขสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง แยกตามแต่ละเขตในรัฐแคลิฟอร์เนีย
www.cdss.ca.gov/inforesources/County-APS-Offices

ศูนย์ข้อมูลการบริการคุ้มครองผู้ใหญ่ประจ�าเขต – (การกระท�าทารุณกรรมผู้สูงอายุ)
หมายเลขสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง แยกตามแต่ละเขตในรัฐแคลิฟอร์เนีย
www.cdss.ca.gov/inforesources/County-APS-Offices

สายด่วนรับแจ้งการกระท�าทารุณกรรมเด็กและผู้เยาว์แห่งชาติ – การรักษาและการป้องกัน
การกระท�าทารุณกรรมเด็กและผู้เยาว์ 1-800-422-4453
www.childhelp.org

สายด่วนรับแจ้งการกระท�าทารุณกรรมเด็กและผู้เยาว์แห่งชาติ – การรักษาและการป้องกัน
การกระท�าทารุณกรรมเด็กและผู้เยาว์ 1-800-422-4453
www.childhelp.org

เครือข่ายสายด่วนแห่งชาติรับแจ้งเหตุข่มขืน การล่วงละเมิด และการร่วมประเวณีระหว่าง
ผู้ใกล้ชิดทางพันธุกรรม (Rape, Abuse & Incest National Network) –
1-800-656-4673 www.rainn.org

เครือข่ายสายด่วนแห่งชาติรับแจ้งเหตุข่มขืน การล่วงละเมิด และการร่วมประเวณีระหว่าง
ผู้ใกล้ชิดทางพันธุกรรม (Rape, Abuse & Incest National Network) –
1-800-656-4673 www.rainn.org

ศูนย์ข้อมูลสายด่วนรับแจ้งเหตุการค้ามนุษย์ – สายด่วน 24 ชั่วโมง: 1-888-373-7888
www.humantraffickinghotline.org

ศูนย์ข้อมูลสายด่วนรับแจ้งเหตุการค้ามนุษย์ – สายด่วน 24 ชั่วโมง: 1-888-373-7888
www.humantraffickinghotline.org

ศูนย์บริการถ่ายทอดข้อความ: ส�าหรับผู้โทรที่มีปัญหาบกพร่องด้านการพูด พิการทางหู
หรือได้ยินไม่ชัดเจน: กด 711 TTY/HCO/VCO เพื่อโอนไปยังเสียงภาษาอังกฤษ:
1-800-735-2929, และส�าหรับภาษาสเปน: 1-800-855-3000 ส่งสัญญาณเสียงไปที่
TTY/VCO/HCO ส�าหรับภาษาอังกฤษ: 1-800-735-2922, และส�าหรับภาษาสเปน:
1-800-855-3000 ถ่ายทอดคาต่อคา: – ภาษาอังกฤษและสเปน: 1-800-854-7784

ศูนย์บริการถ่ายทอดข้อความ: ส�าหรับผู้โทรที่มีปัญหาบกพร่องด้านการพูด พิการทางหู
หรือได้ยินไม่ชัดเจน: กด 711 TTY/HCO/VCO เพื่อโอนไปยังเสียงภาษาอังกฤษ:
1-800-735-2929, และส�าหรับภาษาสเปน: 1-800-855-3000 ส่งสัญญาณเสียงไปที่
TTY/VCO/HCO ส�าหรับภาษาอังกฤษ: 1-800-735-2922, และส�าหรับภาษาสเปน:
1-800-855-3000 ถ่ายทอดคาต่
� อคา:
� – ภาษาอังกฤษและสเปน: 1-800-854-7784

หน่วยบริการผู้เคราะห์ร้ายส�านักงานอัยการสูงสุด – ให้ข้อมูลแก่ผู้เคราะห์ร้าย / พยาน
ท้องถิ่น ข้อมูลบริการตามภูมิศาสตร์ และสถานภาพของการอุทธรณ์แก่เหยื่ออาชญากรรม ส�าหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1-877-433-9069 หรือดูที่เว็บไซต์: www.oag.ca.gov/victimservices
ส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ ดูที่เว็บไซต์:
www.oag.ca.gov/human-trafficking

หน่วยบริการผู้เคราะห์ร้ายส�านักงานอัยการสูงสุด – ให้ข้อมูลแก่ผู้เคราะห์ร้าย / พยาน
ท้องถิ่น ข้อมูลบริการตามภูมิศาสตร์ และสถานภาพของการอุทธรณ์แก่เหยื่ออาชญากรรม ส�าหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1-877-433-9069 หรือดูที่เว็บไซต์: www.oag.ca.gov/victimservices
ส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ ดูที่เว็บไซต์:
www.oag.ca.gov/human-trafficking

*************************************************
ค�าว่า ‘ผู้เคราะห์ร้าย’ ภายใต้รัฐธรรมนูญรัฐแคลิฟอร์เนียหมายถึง “บุคคลที่ได้รับทุกข์
ทรมานโดยตรงหรือได้รับการขุ่มขู่ทางร่างกาย ทางจิตใจ หรือทางการเงิน โดยเป็นผล
มาจากอ�านาจในการกระท�าหรือความพยายามในการก่ออาชญากรรมหรือการกระท�าผิด
หรือการกระท�าผิดโดยผู้เยาว์ ค�าว่า ‘ผู้เคราะห์ร้าย’ ยังรวมถึงคู่สมรส บิดา-มารดา บุตร พี่
น้อง หรือผู้ปกครอง และรวมถึงตัวแทนที่ชอบด้วยกฏหมายของเหยื่ออาชญากรรมผู้ซึ่ง
เสียชีวิต ผู้เยาว์ หรือผู้ที่ไร้ความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจ ค�าว่า ‘ผู้เคราะห์ร้าย ’ ไม่
รวมถึงบุคคลที่อยู่ในการควบคุมตัวส�าหรับการกระท�าผิด บุคคลที่ถูกกล่าวหา หรือบุคคล
ที่ศาลตัดสินว่าจะไม่กระท�าประโยชน์อันใดแก่ผู้เคราะห์ร้ายที่เป็นผู้เยาว์ “
(รัฐธรรมนูญรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา I ข้อ 28(e))

*************************************************
ค�าว่า ‘ผู้เคราะห์ร้าย’ ภายใต้รัฐธรรมนูญรัฐแคลิฟอร์เนียหมายถึง “บุคคลที่ได้รับทุกข์
ทรมานโดยตรงหรือได้รับการขุ่มขู่ทางร่างกาย ทางจิตใจ หรือทางการเงิน โดยเป็นผล
มาจากอ�านาจในการกระท�าหรือความพยายามในการก่ออาชญากรรมหรือการกระท�าผิด
หรือการกระท�าผิดโดยผู้เยาว์ ค�าว่า ‘ผู้เคราะห์ร้าย’ ยังรวมถึงคู่สมรส บิดา-มารดา บุตร พี่
น้อง หรือผู้ปกครอง และรวมถึงตัวแทนที่ชอบด้วยกฏหมายของเหยื่ออาชญากรรมผู้ซึ่ง
เสียชีวิต ผู้เยาว์ หรือผู้ที่ไร้ความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจ ค�าว่า ‘ผู้เคราะห์ร้าย ’ ไม่
รวมถึงบุคคลที่อยู่ในการควบคุมตัวส�าหรับการกระท�าผิด บุคคลที่ถูกกล่าวหา หรือบุคคล
ที่ศาลตัดสินว่าจะไม่กระท�าประโยชน์อันใดแก่ผู้เคราะห์ร้ายที่เป็นผู้เยาว์ “
(รัฐธรรมนูญรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา I ข้อ 28(e))

ผู้เคราะห์ร้าย ทนายความของผู้เคราะห์ร้าย ตัวแทนที่ชอบด้วยกฏหมายของผู้เคราะห์ร้าย
หรืออัยการ เมื่อมีการร้องขอจากผู้เคราะห์ร้ายอาจบังคับตามสิทธิดังกล่าวข้างต้นในการ
พิจารณาคดีใด ๆ หรือศาลอุทธรณ์ที่มีเขตอ�านาจในคดีนั้น ๆ ตามสาระส�าคัญของสิทธิ
ศาลจะต้องปฏิบัติทันทีเมื่อมีค�าขอดังกล่าว
(รัฐธรรมนูญรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา I ข้อ 28(c)(1))

ผู้เคราะห์ร้าย ทนายความของผู้เคราะห์ร้าย ตัวแทนที่ชอบด้วยกฏหมายของผู้เคราะห์ร้าย
หรืออัยการ เมื่อมีการร้องขอจากผู้เคราะห์ร้ายอาจบังคับตามสิทธิดังกล่าวข้างต้นในการ
พิจารณาคดีใด ๆ หรือศาลอุทธรณ์ที่มีเขตอ�านาจในคดีนั้น ๆ ตามสาระส�าคัญของสิทธิ
ศาลจะต้องปฏิบัติทันทีเมื่อมีคา� ขอดังกล่าว
(รัฐธรรมนูญรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา I ข้อ 28(c)(1))
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