
อาชญากรัรัมูจาก
ค่วามูเกลยด้ชงิ 

สำงิทค่ณต้องิทรัาบ
เพื่อปกปองิต้วเองิ

และค่นอน ๆ 

สำถึานทเ่ีพื่อ่่ข้อค่วามูชว่ยเหลอ่: 
ติด้ติอ 911 หร์อโร์งพื่ยาบาลิทองถูนหากคณ
ติองการ์คว่ามช้ว่ยเหลิอทนท เพื่อยนร์ายงาน 
ติด้ติอหนว่ยงานบงคบใช้กฎหมายในทองถูน

หนว่ยงิานบรักิารัผู้ปู้รัะสำบภัยั
สำำานกังิานอยัการัสำงูิสำด้้แค่ลฟิอรัเ์นยี 
ใหคว่ามช้ว่ยเหลิอเหยออาช้ญากร์ร์ม สินบสินน
คร์อบคร์ว่แลิะใหขอมลิติลิอด้จันกร์ะบว่นการ์ทาง
อาญา สิาหร์บขอมลิเพื่มเติม โทร์ (877) 433-
9069 หร์อเขาไป็ท oag.ca.gov/hatecrimes.

กรัมูการัจดั้หางิานและทอ่ียอู่าศยัอยา่งิเป็นธรัรัมู
แค่ลฟิอรัเ์นย (ี DFEH) 
เป็นหนว่ยงานของร์ฐทาหนาทบงคบใช้กฎหมาย
สิทธิพื่ลิเมองของแคลิฟอร์เนย แลิะคมคร์อง
ป็ร์ะช้าช้นจัากการ์เลิอกป็ฏิบติทผด้กฎหมายในการ์
จัางงาน ทอยอาศย แลิะทพื่กสิาธิาร์ณะ ของคว่าม
ร์นแร์งจัากคว่ามเกลิยด้ช้งแลิะการ์คามนษย DFEH 
ร์บคาร์องเร์ยนจัากเหยอของการ์ใช้คว่ามร์นแร์ง
จัากการ์เกลิยด้ช้ง หร์อการ์คกคามโด้ยใช้คว่าม
ร์นแร์งอนเนองมาจัากกลิมสิงคมติว่ตินทแทจัร์ง
หร์อคว่ามเขาใจัในติว่ตินของเหยอ สิาหร์บขอมลิ
เพื่มเติมเพื่อยนคาร์องเร์ยนเขาไป็ท dfeh.ca.gov.  
ศนูยช์ว่ยเหลอ่พื่ยานผู้ปู้รัะสำบภัยัสำำานกังิาน
อยัการัเข้ต้ทอ้งิถึน่ิ
ทางานโด้ยติร์งกบคณะกร์ร์มการ์ช้ด้เช้ยผป็ร์ะสิบ
ภยของแคลิฟอร์เนย (CalVCB) เพื่อช้ว่ยเหลิอ
เหยอผป็ร์ะสิบภยในทก ๆ ป็ร์ะเทศ สิาหร์บขอมลิ
หนว่ยงานแลิะทร์พื่ยากร์ในพื่นทเขาไป็ท victims.
ca.gov/victims/localhelp.aspx.
กรัะทรัวงิยต้้ธิรัรัมูสำหรัฐัอเมูรักิา บรักิารัชมู้ชน
สำมัูพื่นัธ ์ 
ทางานร์ว่มกบกลิมช้มช้นเพื่อแกไขคว่ามขด้แยง
ในช้มช้น คมคร์อง แลิะติอบสินองติออาช้ญากร์ร์ม
ด้งกลิาว่ สิาหร์บขอมลิเพื่มเติมเขาไป็ท justice.
gov/crs. 

สิง่ิพื่มิพื่น์ี้ ได้ร้์บัการ์สินบัสินนุเงนิทนุโด้ยกองทน ุ VOCA 
ของร์ฐับาลิกลิาง 2018 Grant Subaward หมายเลิข 
VT20199504 ผาน่ ทางสิำานกังานบร์กิาร์ฉุกเุ ฉุนิของหนว่่ยงาน
ผว้้่า่การ์ร์ฐัแคลิฟิอร์เ์นย ี (CalOES). 

ข้อมูลสำาหรับผู้ปรัะสำบภัย:
บทบญญติว่าด้ว่ยสิทธิของเหยอในแคลิฟอร์เนย 
เป็นทร์จักในนามของ Marsy’s Law ใหสิทธิสิาคญ
ติอไป็นแกคณ: 
• รับเงินจากค่าค่วามูเสำยหาย สิมคร์ร์บเงน

เพื่อด้แลิทร์พื่ยสินทเสิยหาย คาใช้จัายทางการ์
แพื่ทย สิญเสิยร์ายได้ แลิะคาคว่ามเสิยหายอน ๆ 

• บอกถึงิผู้ลกรัะทบทได้รับจากอาชญากรัรัมู 
บอกแกศาลิว่าคณได้ร์บผลิกร์ะทบอยางไร์ใน
ช้ว่ติกอนทจัาเลิยจัะถูกพื่พื่ากษา 

• ข้อข้อมูลเกยวกบค่ด้อาชญากรัรัมู ขอขอมลิ
ทเกยว่กบคด้จัากฝ่ายอยการ์ 

• ข้อค่าสำงิศาล ศาลอาจจะออกค่าสำงิค่มูค่รัองิ
เพื่อใหจัาเลิยอยหางจัากคณหร์อออกคาสิงให
จัายคาทนายหากคณจัางทนายใหช้ว่ยทาคด้
ใหคณ นอกจัากนศาลิอาจัจัะสิงใหจัาเลิยจัาย
คาป็ร์บใหคณ 25,000 ด้อลิลิาร์ หร์อมากกว่า
สิาหร์บการ์ลิะเมด้สิทธิพื่ลิเมองของคณ (ป็ร์กษา
ทนายถูงสิทธิของคณภายใติ บทบญญติร์าลิฟ
แลิะบทบญญติแบน) 

• กฎหมายแคลิฟอร์เนยหามหนว่ยงานบงคบใช้
กฎหมายสิอบถูามเร์องสิว่นบคคลิ ร์ว่มไป็ถูง คน
ทร์ายงานเหติการ์ณหร์อเหยอของอาช้ญากร์ร์ม
ทเกด้ขนในเร์องเกยว่กบสิถูานการ์ณเขาเมอง 
เว่นแติขอมลินนมคว่ามจัาเป็นเพื่อการ์ยนยน U 
ว่ซ่าของเหยอ (ว่ซ่าเหยออาช้ญากร์ร์ม) หร์อ T 
ว่ซ่า (ว่ซ่าเหยอคามนษย)
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กรัะทรัวงิยต้้ธิรัรัมูแค่ลฟอิ รัเ์นยีมูเีค่รัอ่่งิมูอ่
แลิะทรั์พื่ยากร์ทพื่ร์ี่ อมใ้ หค้ว่ามช้ว่่ยเหลิอแ่ ลิะ
ใหค้ำาป็ร์กษาึ ทงในั ้ ทอง้ ถูน ิ่ รั์ฐ แลิะหน่ว่ยงาน
บงัคบใช้ั กฎหมาย้ รั์ฐบาลิกลิางในการ์สิอบสิว่น
อาช้ญากร์ร์มจัากคว่ามเกลิยีด้ช้งัทอาี่ จัเกด้ขิ น้ึ 
ร์ว่มไป็ถูงกาึ ร์ร์ะบตุิว่ติั น จัับกม ุ ด้ำาเนนคิ ด้ แี ลิะการ์
ลิงโทษผก้้ร์ะทำาคว่ามผดิ้ในอาช้ญากร์ร์มเหลิา่นัน้ 
อยกั ารัสำงิสำู ด้้แค่ลฟอิ รัเ์นย ี ร็ัอบ บอนต้า้ ได้เ้สินอ
ขอ้มลิว่้ ธิิกาี ร์ร์ะบแุลิะร์ายงานอาช้ญากร์ร์มจัากคว่าม
เกลิยีด้ช้งแั ลิะการ์บร์กาิ ร์ทม่ีใีหแ้กเห่ ยอ่่ผป็ร์้ ้ ะสิบภยั
อาช้ญากร์ร์มจัากคว่ามเกลิยีด้ช้งัด้งัติอไ่ ป็นี ้

อาชญากรัรัมูจากค่วามูเกลยีด้
ชงัิหรัอเห่ ต้ก้ารัณจ์ากค่วามู
เกลยีด้ชงัิ 
เป็นสิงสิาคญทติองร์ถูงคว่ามแติกติางร์ะหว่าง
อาช้ญากร์ร์มจัากคว่ามเกลิยด้ช้งแลิะเหติการ์ณ
จัากคว่ามเกลิยด้ช้ง  
อาช้ญากร์ร์มจัากคว่ามเกลิยีด้ช้งัคออา่ ช้ญากร์ร์ม
ทต่ีิอ่ติาน้ บคคุ ลิ กลิม ุ่ หร์อ่สิง่ิทม่ีแีร์งจังใ้ จัมา
จัากเหยอ่่จัร์ง ิ ๆ หร์อ่ติองกา้ ร์คมคุ ้ ร์องกลิมุ่สิงคมั  
อาช้ญากร์ร์มจัากคว่ามเกลิยีด้ช้งัสิามาร์ถูด้ำาเนนคิ ด้ี
ได้ท้ง้ัลิหโทษแุ ลิะทางอาญาขนอึ้ ยก่้บัสิงิ่ทก่ีร์ะทำา 

ในแคลิฟอร์เนย คณอาจัเป็นเหยอของ
อาช้ญากร์ร์มจัากคว่ามเกลิยด้ช้งได้ถูาคณคอ
เป็าหมายอนเนองมาจัากติว่ตินทแทจัร์งแลิะ
คว่ามเขาใจัในติว่ติน เช้น 
• เช้อช้าติ หร์อ ช้าติพื่นธิ 
• สิญช้าติ
• ศาสินา 
• เพื่ศ 
• ร์สินยมทางเพื่ศ 
• คว่ามพื่การ์ทางร์างกายหร์อจัติใจั หร์อ
• มคว่ามเช้อมโยงกบบคคลิหร์อกลิมทม

ลิกษณะ “ติว่ตินทแทจัร์ง” หร์อ “คว่ามเขาใจั
ในติว่ติน” เหลิาน 

โป็ร์ด้ทร์าบ ลิกษณะทใหไว่ขางตินเป็นเพื่ยง
ติว่อยาง แลิะลิกษณะกลิมทางสิงคมอน ๆ ท
ได้ร์บการ์คมคร์องจัากติว่ตินทแทจัร์งหร์อคว่าม
เขาใจัในติว่ตินติามทมอย 

หากค่ณ้พื่บเห็นอาชญากรัรัมูจากค่วามู
เกลยีด้ชงัิ ค่ณ้ค่วรัรัายงิานอาชญากรัรัมูไป
ยงัิหนวย่ งิานบงิค่ั บใั ชกฎห้ มูายในทอ้งิถึน่ิ
ข้องิค่ณ ้
เหติการ์ณจัากคว่ามเกลิยด้ช้งเป็นการ์กร์ะทา
หร์อพื่ฤติกร์ร์มทมแร์งจังใจัมาจัากคว่ามเกลิยด้
ช้งแติได้ร์บคว่ามคมคร์องติามกฎหมายสิทธิ
เสิร์ภาพื่ในการ์แสิด้งคว่ามคด้เหนฉุบบแกไขคร์ง
แร์ก หากเหติการ์ณจัากคว่ามเกลิยด้ช้งเร์ม
คกคามขมขบคคลิหร์อทร์พื่ยสิน อาจัจัะกลิาย
เป็นอาช้ญากร์ร์มจัากคว่ามเกลิยด้ช้งได้ 

ต้วอั ยางิข้่ องิเหต้ก้ารัณจ์ากค่วามูเกลยีด้ชงัิ 
เชน: ่
• การ์เร์ยกขานช้อ
• ด้ถูก/ ด้หมน 
• แสิด้งถูงเึ นอหาค่้ ว่ามเกลิยีด้ช้งในั พื่น่้ทของ่ี ติวั่เอง
• การ์โพื่สิติเนอหาแสิด้งถูงคว่ามเกลิยด้ช้งทไม

สิงผลิใหเกด้คว่ามเสิยหายติอทร์พื่ยสิน 
• เผยแพื่ร์เนอหาทมขอคว่ามแสิด้งถูงคว่าม

เกลิยด้ช้งในพื่นทสิาธิาร์ณะ 

วธิรีัะบอ้าชญากรัรัมูจากค่วามู
เกลยีด้ชงัิ:
สำญญาณทางิอาชญากรัรัมูทมูผู้ลมูาจาก
ค่วามูเกลยด้ชงิอาจรัวมูไปถึงิด้งิต้อไปน: 
• ผกร์ะทาคว่ามผด้เลิอกเหยอหร์อทร์พื่ยสิน

เพื่ร์าะพื่ว่กเขาอยในกลิมทได้ร์บคว่ามคมคร์อง 
เช้น ศาสินาหร์อเพื่ศ 

• ผกร์ะทาคว่ามผด้แสิด้งคว่ามคด้เหนเป็นลิาย
ลิกอกษณหร์อด้ว่ยว่าจัาซ่งแสิด้งถูงอคติ  

• อาช้ญากร์ร์มเกด้ขนในว่นสิาคญสิาหร์บกลิมท
ได้ร์บคว่ามคมคร์องของเหยอแลิะผกร์ะทาผด้ 

• มการ์จัด้กจักร์ร์มคว่ามเกลิยด้ช้งในพื่นท

ถึาค่ณเปนเหยอข้องิอาชญากรัรัมูจากค่วามู
เกลยด้ชงิ ค่ณค่วรัทาด้งิน 
• ติด้ติอหนว่ยงานบงคบใช้กฎหมายในทองถูนของ

คณทนท 
• ไป็พื่บแพื่ทย (หากจัาเป็น) 
• เขยนคาพื่ด้จัร์ง ๆ ติามทได้กลิาว่ไว่ 
• จัด้บนทกเกยว่กบขอเทจัจัร์งอน ๆ
• เกบห็ ลิกฐานั ทงหมั ้ ด้ (เช้น ่ ว่าด้เขยนบนี กำาแพื่ง 

เป็ลิอกไ่ ข ่การ์เขยนบนี พื่าหนะของเหยอ) ่่ ใหป็ลิ้ อด้ภยั 
ร์อจันกว่าห่ น่ว่ยงานบงัคบใช้ั กฎหมายไ้ ป็ถูงแึ ลิะถูาย่ ร์ป้็ 

• ร์ว่บร์ว่มช้อ ทอย เบอร์โทร์ แลิะอเมลิเหยอแลิะ
พื่ยานคนอน ๆ  

• พื่ยายามขอร์ายลิะเอยด้จัากพื่ยานผเหนเหติกา
ร์ณอาช้ญาร์ร์มหร์อยานพื่าหนะ  

• ติด้ติอองคกร์ช้มช้นในพื่นทของคณทติอบสินอง
เร์องอาช้ญากร์ร์มจัากคว่ามเกลิยด้ช้ง

สำงิทค่ณและชมูชนข้องิค่ณสำามูารัถึทาได้: 
• เร์ยกร์องติอติานคว่ามเกลิยด้ช้งแลิะแสิด้งถูงการ์

ไมยอมร์บ 
• มช้มช้นใหพื่งพื่าช้ว่ยเหลิอผป็ร์ะสิบภย 
• ใหการ์สินบสินนแลิะคว่ามช้ว่ยเหลิอผป็ร์ะสิบภย 
• ขอใหเจัาหนาทร์ฐเร์ยกร์องติอติานอาช้ญากร์ร์ม

จัากคว่ามเกลิยด้ช้ง 
• จัด้ติงคณะกร์ร์มการ์ด้านมนษยสิมพื่นธิ หร์อเคร์อ

ขายอาช้ญากร์ร์มจัากคว่ามเกลิยด้ช้งร์ว่มไป็
ถูง บงคบใช้กฎหมาย ร์ฐบาลิทองถูน โร์งเร์ยน 
องคกร์ศาสินา แลิะองคกร์ช้มช้น ขอใหพื่ว่ก
เขาติอบสินองติออาช้ญากร์ร์มจัากคว่ามเกลิยด้
ช้งทนทเมอมเหติการ์ณเกด้ขนเพื่อสิงเสิร์มการ์
ป็องกนแลิะร์ะมด้ร์ะว่ง
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