
ອາຊະຍາກຳຈາກຄວາມູກຽດຊັງ

ສ່່ຳງທ່່ີ່ທ່ີ່ານຕ້້ອງຮູ້້ເພື່ື່ອປົກົປ້ົອງ
ຕົ້ວທ່ີ່ານເອງ ແລັະ ຄົນອື່ນ

ທ່ີ່ຫ່າການຊວ່ຍເຫອືື: 
ໂທິຫ້າ 911 ຫື້ ່ໄປິ່ໂຮ້ງໝທ້ໍິອງຖິ່ືນ ຖ້ືາທ່ິານຕ້ໍ່ອງກົານໃຫ້້ມີກ່ົານ
ປິ່່່ນປິ່ວົ່ດ່ວ່ນ. ເພ່ື່ອືຍ່ນືກົານລັາຍງານ, ຕິໍ່ດຕໍ່ຫ່້າອົງກົານບງັຄັບໃຊ້້
ກົົດໝາຍທ້ິອງຖິ່ືນຂອງທ່ິານ.

ໜ່ວ່ຍງານໃຫ້ບລໍ່ັການຜູູ້້ເຄາະຮ້້າຍ ຂໍ້ອງ ສຳຳນກັທີ່ະນາຍຄວາມູ 
ແຫງ່ ລັັດຄາລ່ັຟໍເໍນຍ
ໃຫ້້ກົານສິະໜ້ບັສິະໜ້້ນ ແລັະ ຂມ້້ີນ ຕໍ່ະຫ້ອ່ດຂະບວ່ນກົານທິາງ
ອາຍາແກ່ົຜູ້້ເ້ຄາະຮ້້າຍຈ່າກົອາຊ້ະຍາກົຳ ແລັະ ຄອບຄົວ່ຂອງພື່ວ່ກົ
ເຂ້າ.  ສິຳລັັບຂມ້້ີນເພ່ື່ມ່ີເຕ່ໍ່ມີ, ໂທິ (877) 433-9069 ຫື້ ່ເຂ້້າເບ່ງິ
ທ່່ິ oag.ca.gov/hatecrimes.

ພື່ະແນກໃຫຄ້ວາມູຍຸດຕ້ທ່ີ່ຳການຈ້າງງານ ແລັະ ທີ່ພ່່ື່ກັອາໄສຳ ຂໍ້ອງ
ລັັດຄາລ່ັຟໍເໍນຍ (DFEH) ຟໍ່ໍເນຍ (DFEH)
ອົງກົານລັັດທ່່ິຮັ້ບພິື່ຊ້ອບກົານບງັຄັບໃຊ້້ກົົດໝາຍດ້ານສິດິທິິ
ພົື່ນລັະເມີອືງຂອງລັັດຄາລ່ັຟໍໍເນຍ ແລັະ ປິ່ກົົປ້ິ່ອງປິ່ະຊ້າຊົ້ນຈ່າກົ
ກົານເລືັອກົປິ່ະຕິໍ່ບດັທ່່ິຜູ້ດິກົົດໝາຍໃນກົານຈ້່າງງານ, ທ່່ິຢ້່່ອາໄສິ 
ແລັະ ທ່່ິພື່ກັົສິາທິາລັະນະ ແລັະ ຈ່າກົກົານກົະທິຳຄວ່າມີຮຸ້ນແຮ້ງ
ຍອ້ນກົຽດຊັ້ງ ແລັະ ກົານຄ້າມີະນຸດ. DFEH ຈ່ະຮັ້ບກົານຮ້ຽກົຮ້້ອງ
ຈ່າກົຜູ້້ຖື້ືກົເຄາະຮ້້າຍຈ່າກົຄວ່າມີຮຸ້ນແຮ້ງຍອ້ນຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງ ຫື້ ່
ກົານຂ່ົມີຂ່ໃຊ້້ ້ຄວ່າມີຮຸ້ນແຮ້ງຕໍ່ຜູ້່້ຖື້ືກົເຄາະຮ້້າຍ ຍອ້ນວ່່າກ່ົມີຄຸ ົນ
ໃດໜ່້ງໃນ່ ສິງັຄົມີໄດ້ຮັ້ບກົານປິ່ກົົປ້ິ່ອງຈິ່ງ ຫື້ ່ຮັ້ບຮ້້້. ສິຳລັັບຂມ້້ີນ
ກ່ົຽວ່ກັົບວິ່ທ່ິກົານຍ່ນືຄຳຮ້້ອງຂ,ໍ ໃຫ້້ເຂ້້າເບ່ງິທ່່ິ dfeh.ca.gov. 

ສູຳ ນໃຫ້ບລໍ່ັການຊວ່ຍເຫອືືຊອກພື່ະຍານຜູູ້້ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຂໍ້ອງ
ສຳຳນກັງານທີ່ະນາຍຄວາມູປົະຈຳຂໍ້ງົເຂໍ້ດທີ່ອ້ງຖືນ່່ 
ເຮ້້ດວ່ຽກົໂດຍກົົງກັົບຄະນະກົຳມີະກົານໃຫ້້ກົານຊ່້ວ່ຍເຫື້ອ່ຜູ້້ຖື້ືກົ
ເຄາະຮ້້າຍ ລັັດ ຄາລິັຟໍໍເນຍ (CalVCB) ເພ່ື່ອືຊ່້ວ່ຍເຫື້ອ່ຜູ້້ຖື້ືກົເຄາະ
ຮ້້າຍໃນທິກຸົໆເມີອືງ.  ສິຳລັັບຂມ້້ີນກ່ົຽວ່ກັົບສິຳນກັົງານທ້ິອງຖິ່ືນ 
ແລັະ ອົງກົານຊ່້ວ່ຍເຫື້ອ່ອື່ນ ໃຫ້້ເຂ້້າເບ່ງິທ່່ິ victims.ca.gov/
victims/localhelp.aspx.

ກມົູໃຫ້ຄວາມູຍຸຕ່້ທີ່ຳ, ການໃຫ້ບລໍັກ່ານດ້ານການພື່ວົພື່ັນກັບຊມຸູຊນົ
ສຳະຫະລັັດອາເມູລັກ່າ 
ເຮ້້ດວ່ຽກົຮ່້ວ່ມີກັົບກ່ົມີຊຸ້ ມຸີຊົ້ນເພ່ື່ອືແກ້ົໄຂຂຂັ້ດແຍງ່ໃນຊຸ້ມີຊົ້ນ 
ແລັະ ປ້ິ່ອງກັົນ ແລັະ ຕໍ່ອບໂຕ້ໍ່ກັົບອາຊ້ະຍາກົຳຈ່າກົຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງ
ທ່່ິຖືືກົກ່ົາວ່ຫ້າ. ສິຳລັັບຂມ້້ີນເພ່ື່ມ່ີເຕ່່ໍ່ມີ, ໃຫ້້ເຂ້້າເບ່ງິທ່່ິ justice.
gov/crs.

ກົານພື່ມິີເຜູ້ຍ່ແຜູ້ຄ່ງັ້ນ້ໄ່ດ້ຮັ້ບກົານສິະໜ້ັບສິະໜ້້ນຈ່າກົເງນ່ທືິນທ່່ິ
ມີອບໃຫ້້ໂດຍກົອງທືິນ VOCA ຂອງລັດັຖືະບານກົາງ ປິ່ ່2018, ໝາຍ
ເລັກົກົອງທືິນຊ້ວ່່ຍເຫ້ອື່ຍອ່ຍ VT20199504 ຜູ້ານ່ ສິຳນກັົງານໃຫ້້
ບລໍັກິົານສຸິກົເສິນ ເ່ ຈ່າ້້ຄອງ ລັດ ຄັ າລັຟ່ໍເໍນຍ (CalOES).

ຂໍ້ມູູ້ນ ສຳຳລັັບ ຜູູ້້ຖືືກເຄາະຮ້້າຍ:
ກົົດໝາຍວ່່າດ້ວ່ຍສິດິທິິຂອງຜູ້້ຖື້ືກົເຄາະຮ້້າຍຂອງ ລັັດ ຄາລິັຟໍໍ
ເນຍ, ທ່່ິເອ່້ນວ່່າກົົດໝາຍ Marsy, ທ່່ິໃຫ້້ສິດິທ່່ິສິຳຄັນເຫ່່ົ້ານ້ແ່ກ່ົ
ທ່ິານ: 

• ໄດ້້ຮັັບເງີນີທົົດ້ແທົນການສູູນເສູຍຂອງີທ່ົານ. ໃຊ້້ເງນເພື່່ ່ອືຊ່້ວ່ຍ
ກົານສ້ິນເສິຍຊັ້ບສິນິ, ຄ່າໃຊ້້ຈ່່າຍໃນກົານປິ່່່ນປິ່ວົ່, ຄ່າຈ້່າງທ່່ິ
ສ້ິນຫ້າຍ ແລັະ ກົານສ້ິນເສິຍອື່ນໆ. 

• ບອກອາຊະຍາກຳມີຜົີົນກະທົົບແນວໃດ້ຕ່ໍ່ທ່ົານ. ບອກົໃຫ້້ສິານ
ສິານຮ້້້ວ່່າອາຊ້ະຍາກົຳມີຜູ່້ນົກົະທົິບຕໍ່ຊ່່້ວິ່ດຂອງທ່ິານແນວ່ໃດ 
ກ່ົອນຈ່ຳເລ່ັຍຈ່ະຖືືກົຕັໍ່ດສິນິລົັງໂທິດ. 

• ເກັບກຳເອົາຂມູ້ີນກ່ຽວກັບການດ້ຳເນນີຄະດີ້ອາຍາ. ສິອບຖືາມີ
ໄອຍະກົານສິຳລັັບຂມ້້ີນບາງຢ່່າງກ່ົຽວ່ກັົບຄະດ່ນ້.່ 

• ຮັັບຄຳສ່ັູງີຈາກສູານ. ສິານອາດຈ່ະອອກົຄຳສິັງ່ປ້ິ່ອງກັົນເພ່ື່ອື
ໃຫ້້ຈ່ຳເລ່ັຍຢ້່່ຫ່້າງຈ່າກົທ່ິານ ຫື້ ່ຄຳສິັງ່ຈ່່າຍຄ່າທິະນາຍຄວ່າມີຖ້ືາ
ທ່ິານຈ້່າງທິະນາຍຄວ່າມີເພື່ື່ອຊ່້ວ່ຍໃນຄະດ່ຂອງທ່ິານ. ສິານຍງັ
ອາດຈ່ະອອກົຄຳສິັງ່ໃຫ້້ຈ່ຳເລ່ັຍຈ່່າຍເງນິ $25,000 ຫື້ ່ຫ້າ່ຍ
ກົວ່່ານັນ້ ສິຳລັັບ ກົານລັະເມີດ່ສິດິພື່ນົລັະເມີອືງຂອງທ່ິານ. (ລົັມີ
ກັົບທິະນາຍຄວ່າມີກ່ົຽວ່ກັົບສິດິທິິຂອງທ່ິານພື່າຍໃຕ້ໍ່ກົົດ ໝາຍ 
Ralph ແລັະ ກົົດໝາຍ Bane.) 

• ກົົດໝາຍລັັດຄາລ່ັຟໍໍເນຍຫ້້າມີເຈ້້່າໜ້າ້ທ່່ິບງັຄັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ
ສິອບຖືາມີບຸກົຄົນ, ລັວ່ມີທັິງຜູ້້ທ່່້ິກົຳລັັງລັາຍງານ ຫື້ ່ຜູ້້ຕົ້ໍ່ກົເປິ່ນັ
ເຫ້ຍື່ອຂອງອາຊ້ະຍາກົຳທ່່ິອາດເກ່ົດຂ້ືນ, ກ່ົຽວ່ກັົບສິະຖືານະກົານ
ເຂ້້າເມີອືງຂອງພື່ວ່ກົເຂ້າ, ເວ້້່ນເສິຍແຕ່ໍ່ວ່່າຂມ້້ີນດ່ັງກ່ົາວ່ມີຄ່ວ່າມີ
ຈ່ຳເປິ່ນັຕ້ໍ່ອງໃຊ້້ຢ້່ງັຢ່ນືຜູ້້ຖື້ືກົເຄາະຮ້້າຍ ສິຳລັັບ ປິ່ະເພື່ດວ່່ຊ່້າ U 
(ຜູ້້ຖື້ືກົເຄາະຮ້້າຍຈ່າກົວ່່ຊ້າອາຊ້ະຍາກົຳ) ຫື້ ່ປິ່ະເພື່ດວ່່ຊ້າ T (ຜູ້້້
ຖືືກົເຄາະຮ້້າຍຈ່າກົວ່່ຊ້າກົານຄ້າມີະນຸດ).
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ພະແນກຍຸດ້ຕິໍ່ທົຳຂອງີ ລັັດ້ ຄາລີັຟໍໍເນຍມີ ີຄ່່ອງີມີ ່ແລັະ 
ຊັ້ບພື່ະຍາກົອນທ່່ິມີໃ່ຫ້້ເພ່ື່ອືຊ່້ວ່ຍເຫື້ອ່ ແລັະ ຊ່້ວ່ຍເຈ້້່າ ໜ້າ້ທ່່ິ
ບງັຄັບໃຊ້້ກົົດໝາຍໃນທ້ິອງຖິ່ືນ, ລັັດ, ແລັະ ສ້ິນກົາງ ໃນກົານ
ສືິບສິວ່ນກ່ົຽວ່ກັົບອາຊ້ະຍາກົຳທ່່ິອາດຈ່ະເກ່ົດຂ້ືນ, ລັວ່ມີທັິງ
ກົານກົຳນດົ, ກົານຈັ່ບຄມຸີຕົໍ່ວ່, ກົານດຳເນນຄະ່ ດ່ ແລັະ ກົານ
ຕັໍ່ດສິນິລົັງໂທິດຜູ້້ກ້ົອາ່ ສິະຍາກົຳເຫ່່ົ້ານັນ້. 

ທົະນາຍຄວາມີໃຫຍຂ່ອງີລັັດ້ຄາລີັຟໍໍເນຍ Rob Bonta ໄດ້້ສູະ 
ເໜ້ຂ່ມ້້ີນຕໍ່ໄ່ປິ່ນ້ກ່່ົຽວ່ກັົບວິ່ທ່ິກົານກົຳນດົ ແລັະ ລັາຍງານກົານ
ກົອາ່ ສິະຍາກົຳຈ່າກົຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງ ແລັະ ກົານບລິໍັກົານທ່່ິມີໃ່ຫ້້ຜູ້້້
ເຄາະຮ້້າຍຈ່າກົອາຊ້ະຍາກົຳຈ່າກົກົຽດຊັ້ງ.

ອາຊະຍາກຳຈາກຄວາມູກຽດຊັງ ຫືື ເຫດການ
ຄວາມູກຽດຊັງ?
ເປິ່ນັສິ່ິງສິຳຄັນທ່່ິຈ່ະຮ້້້ຄວ່າມີແຕໍ່ກົຕ່ໍ່າງລັະຫ້ວ່່າງ ອາຊ້ະຍາກົຳຈ່າກົ
ຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງ ແລັະ ເຫ້ດກົານຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງ.  

ອາຊ້ະຍາກົຳຈ່າກົຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງແມີນ່ອາຊ້ະຍາກົຳຕໍ່ບຸ່ກົຄົນ, 
ກົຸ່ມີຄົນ, ຫື້ ່ຊັ້ບສິນິທ່່ິຖືືກົກົະຕ້ໍ່ນຸຈ່າກົຜູ້້ທ່່້ິຖືືກົເຄາະຮ້້າຍທ່່ິເປິ່ນັ
ເຫ້ຍ່ອື ຫື້ ່ກ່ົມີຄຸ ົນໃນສິງັຄົມີທ່່ິໄດ້ຮັ້ບກົານປິ່ກົົປ້ິ່ອງທ່່ິເຫ້້ນຮ້້້. 
ອາຊ້ະຍາກົຳຈ່າກົຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງສິາມີາດຖືືກົດຳເນນ່ຄະດ່ໄດ້ ບ່
ວ່່າຈ່ະເປິ່ນັກົານກົະທິຳຜູ້ດິທິາງອາຍາໃນຖືານລັະຫ້ໂຸທິດ ຫື້ ່ກົານ
ກົະທິຳຜູ້ດິໂດຍອ່ງຕໍ່າມີກົານກົະທິຳທ່່ິໄດ້ກົະທິຳ.

ໃນລັັດຄາລ່ັຟໍໍເນຍ, ທ່ິານສິາມີາດຕົໍ່ກົເປິ່ນັເຫ້ຍ່ອືຂອງ
ອາຊ້ະຍາກົຳຈ່າກົຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງຖ້ືາທ່ິານຖືືກົເປິ່ນັເປ້ິ່າົໝາຍ
ຍອ້ນເຫ້ດຜູ້ນົເກ່ົດຂ້ືນຈິ່ງ ຫື້ ່ຖືືກົຮັ້ບຮ້້້ຂອງທ່ິານ:

• ເຊື້້ອຊ້າດ ຫື້ ່ຊົ້ນເຜູ່້າ້
• ສິນັຊ້າດ
• ສິາສິະໜ້າ
• ເພື່ດ
• ຄວ່າມີນິຍົມີທິາງເພື່ດ
• ພື່ກິົານທິາງດ້ານຮ່້າງກົາຍ ຫື້ ່ຈິ່ດໃຈ່, ຫື່້
• ກົານເຊື່້ອມີໂຍງກັົບບຸກົຄົນ ຫື້ ່ກ່ົມີຄຸ ົນທ່່ິມີລັ່ັກົສິະນະໜ່້ງ່ 

ຫື້ ່ຫ້ລັາຍກົວ່່າລັັກົສິະນະເຫ່່ົ້ານ້ຕ່ໍ່າມີ “ຄວ່າມີເປິ່ນັຈິ່ງ” ຫ້່ື 
“ຮັ້ບຮ້້້”.

ກົະລຸັນາຮັ້ບຮ້້້ວ່່າ, ຄນຸລັັກົສິະນະທ່່ິລັະບຸໄວ້່ຂ້າງເທິິງນ້ແ່ມີນ່
ຕົໍ່ວ່ຢ່່າງ, ແລັະ ຖືານອື່ນໆສິຳລັັບຄນຸລັັກົສິະນະຂອງກ່ົມີຄຸ ົນໃນ
ສິງັຄົມີທ່່ິໄດ້ຮັ້ບກົານປິ່ກົົປ້ິ່ອງຕົໍ່ວ່ຈິ່ງ ຫື້ ່ຮັ້ບຮ້້້.

ຖ້້າທ່ົານເຫັນເປັນັອາຊະຍາກຳຈາກຄວາມີກຽດ້ຊັງີ, ທ່ົານຄວນ
ລັາຍງີານອາຊະຍາກຳດ່ັ້ງີກ່າວໃຫ້ອົງີການບງັີຄັບໃຊ້ກົດ້ ໝາຍ
ທ້ົອງີຖິ່້ນຂອງີທ່ົານ.

ເຫ້ດກົານຈ່າກົຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງແມີນ່ກົານກົະທິຳ ຫື້ ່ພ່ື່ດຕິໍ່ກົຳ
ທ່່ິຖືືກົກົະຕ້ໍ່ນຸໂດຍຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງ ແຕ່ໍ່ ໄດ້ຮັ້ບປິ່ກົົປ້ິ່ອງຢ່່າງ
ຖືືກົຕ້ໍ່ອງຕໍ່າມີກົົດໝາຍໂດຍສິດິທິິໃນກົານປິ່ບັປຸິ່ງຄ້ັງທິຳອິດ
ໃຫ້້ແກ່ົສິດິທິິເສິລ່ັພື່າບໃນກົານສິະແດງຄວ່າມີຄິດເຫ້້ນ. ຖ້ືາ
ເຫ້ດກົານຈ່າກົຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງເລ່່ັມີຄກຸົຄາມີບຸກົຄົນ ຫື້ ່ຊັ້ບສິນິ, 
ມີນັອາດຈ່ະກົາຍເປິ່ນັອາຊ້ະຍາກົຳຈ່າກົຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງ.

ຕົົວຢ່່າງຂອງເຫດການຈາກຄວາມກຽດຊັັງປະກອບມ:ີ 

• ກົານເອ່້ນຊື່້ 

• ກົານໃສິຮ້່້າຍ 

• ກົານສິະແດງເນ້ອືຫ້າຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງໃສິຊັ່້ບສິນິຂອງທ່ິານເອງ.

• ກົານລົັງເນ້ອືຫ້າຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງທ່່ິບໄ່ດ້ສິົງ່ຜູ້ນົເສິຍຫ້າຍຕໍ່່
ຊັ້ບສິນິ.

• ກົານກົະຈ່າຍເນ້ອືຫ້າທ່່ິເປິ່ນັຂຄ້ວ່າມີສິະແດງເຖິືງຄວ່າມີ
ກົຽດຊັ້ງໃນພ້ື່ນືທ່່ິສິາທິາລັະນະ. 

ວ່ທ່ີ່ການລັະບຸອາຊະຍາກຳຈາກຄວາມູກຽດຊັງ 
ສັຳນຍານທ່່ີ່ບ່ົງບອກເຖ່ືງອາສຳະຍາກຳທ່່ີ່ໄດ້ຮັ້ບການຈຸງໃຈຈາກ
ຄວາມູກຽດຊັງອາດມູ່:  
• ຜູ້້ກ້ົະທິຳຜູ້ດິໄດ້ເລືັອກົເອ້າຜູ້້ເ້ຄາະຮ້້າຍ ຫ້ລືັ ຊັ້ບສິນິເນ່ອືງ

ຈ່າກົ ພື່ວ່ກົເຂ້າເປິ່ນັກ່ົມີຄຸ ົນທ່່ິໄດ້ຮັ້ບກົານປິ່ກົົປ້ິ່ອງ, ເຊ່້້ນ: 
ສິາສິະໜ້າ ຫື້ ເ່ ພື່ດໃດເພື່ດໜ່້ງ່. 

• ຜູ້້ກ້ົະທິຳຜູ້ດິໄດ້ສິະແດງຄຳຄິດເຫ້້ນເປິ່ນັລັາຍລັັກົອັກົສິອນ 
ຫ້ລືັ ດ້ວ່ຍຄຳເວ້້່າທ່່ິສິະແດງເຖິືງຄວ່າມີລັຳອຽງ. 

• ອາຊ້ະຍາກົຳດ່ັງກ່ົາວ່ເກ່ົດຂ້ືນໃນວັ່ນທ່ິທ່່ິສິຳຄັນ ສິຳລັັບ ກ່ົມີຄຸ ົນ
ທ່່ິໄດ້ຮັ້ບກົານປິ່ກົົປ້ິ່ອງຂອງຜູ້້ຖື້ືກົເຄາະຮ້້າຍ ຫື້ ່ຜູ້້ກ້ົະທິຳຜູ້ດິ. 

• ມີກ່ົານຈັ່ດກິົດຈ່ະກົຳຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງໃນພ້ື່ນືທ່່ິ.

ຖ້ືາທ່ີ່ານເປົນັຜູູ້້ຖືືກເຄາະຮ້້າຍຈາກອາຊະຍາກຳ, ທ່ີ່ານຄວນ:
• ຕິໍ່ດຕໍ່ໜ່່້ວ່ຍງານບງັຄັບໃຊ້້ກົົດໝາຍທ້ິອງຖິ່ືນຂອງທ່ິານໂດຍທັິນທ່ິ.  
• ໄປິ່ພື່ບົແພື່ດໃຫ້້ກົານປ່່ິ່ນປົິ່ວ່ (ຖ້ືາທ່ິານຕ້ໍ່ອງກົານ). 
• ບັນທ່ິກົເອ້າຄຳເວ້້່າທ່່ິໄດ້ກ່ົາວ່. 
• ເກ້ົບບັນທ່ິກົຂເ້ທ້ິກົຈິ່ງອື່ນໆ.
• ເກ້ົບບັນທ່ິກົຫັ້ກ່ົຖືານທັິງໝົດ (ຕົໍ່ວ່ຢ່່າງ: ຮ້້ບແຕ້ໍ່ມີ, ຫ້ອຍໄຂ່, 

ສ່ິງິທ່່ິຂຽນໃສິຍ່ານພື່າຫ້ະນະຂອງຜູ້້ເ້ຄາະຮ້້າຍ). ຖ້ືາປິ່ອດໄພື່, 
ລັຖ້ໍືາຈົ່ນກົວ່່າໜ່້ວ່ຍງານບັງຄັບໃຊ້້ກົົດໝາຍມີາຮ້ອດ ແລັະ ເກ້ົບ
ຖ່ືາຍຮ້້ບ. 

• ເກ້ົບກົຳເອ້າຊື່້, ທ່່ິຢ່້່, ເບ່ໂທິລັະສິບັ, ແລັະ ອ່ເມີວ່ ແລັະ ພື່ະຍານອື່ນ
ໆຂອງຜູ້້້ເຄາະຮ້້າຍໄວ້່. 

• ພື່ະຍາຍາມີເກ້ົບກົຳເອ້າຄຳອະທິິບາຍຈ່າກົຜູ້້້ເຫ້້ນເຫ້ດກົານຂອງ
ຄົນຮ້້າຍ ຫ້ລືັ ພື່າຫ້ະນະ. 

• ຕິໍ່ດຕໍ່ຫ່້າອົງກົານຈັ່ດຕ້ັໍ່ງຊ້ມຸີຊົ້ນໃນເຂດຂອງທ່ິານທ່່ິຮັ້ບມືີກັົບ
ອາຊ້ະຍາກົຳຈ່າກົຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງ..

ສ່່ຳງທ່່ີ່ທ່ີ່ານ ແລັະ ຊມຸູຊົນຂໍ້ອງທ່ີ່ານສຳາມູາດເຮັ້ດໄດ້  
• ອອກົສິຽງຕໍ່ຕ້່ໍ່ານຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງ ແລັະ ຄວ່າມີບ່ຍອມີຮັ້ບ. 
• ຈັ່ດໃຫ້້ມ່ີກົານຊຸ້ມີນຸມີຊຸ້ມີຊົ້ນເພ່ື່ອືສິະໜັ້ບສິະໜ້້ນຜູ້້ຖື້ືກົເຄາະຮ້້າຍ.  
• ໃຫ້້ກົານສິະໜັ້ບສິະໜ້້ນ ແລັະ ຊ່້ວ່ຍຜູ້້້ຖືືກົເຄາະຮ້້າຍ. 
• ຂໃຫ້ໍ ້ເຈ້້່າໜ້້າທ່່ິຮັ້ກົສິາ ສິາທິາລັະນະອອກົສິຽງຕໍ່ຕ້່ໍ່ານອາຊ້ະຍາກົຳ

ຈ່າກົຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງ. 
• ແຕ່ໍ່ງຕ້ັໍ່ງຄະນະກົຳມີະກົານດ້ານມີະນຸດສິຳພື່ນັ ຫ້ລືັ ເຄືອຂ່າຍກົຳກັົດ

ອາຊ້ະຍາກົຳທ່່ິລັວ່ມີມ່ີໜ່້ວ່ຍງານບັງຄັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ, ລັັດຖືະບານ
ທ້ິອງຖ່ິືນ, ໂຮ້ງຮ້ຽນ, ອົງກົານສິາສິະໜ້າ ແລັະອົງກົານຈັ່ດຕ້ັໍ່ງ
ຊ້ມຸີຊົ້ນ. ສິະ ເໜ່້ໃຫ້້ພື່ວ່ກົເຂ້າຕໍ່ອບສິະໜ້ອງແກ້ົໄຂອາຊ້ະຍາກົຳ
ຈ່າກົຄວ່າມີກົຽດຊັ້ງໃນທັິນທ່ິເມື່ີອເກ່ົດຂ້ືນ ແລັະ ສິົງ່ເສິມ່ີກົານ
ປ້ິ່ອງກັົນ ແລັະ ປ້ິ່ກົຈິ່ດສິຳນ່ກົ.
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