
สทิธขิั้นพื้นฐานของผูร้อดชวีติจาก
การล่วงละเมิดทางเพศ 

ท่านมีสิทธิ ์ท่านมีสิทธท่ีิจะได้รบัค�าตอบ สิทธใินการได้รบั
ขอ้มูลท่ีถูกต้อง และสิทธใินการรบัทราบ  บัตรน้ีอธบิาย
เก่ียวกับสิทธท่ีิส�าคัญ ทางเลือกต่างๆ และแหล่งความชว่ย
เหลือท่ีเป็นประโยชน์ 

ท่านเป็นผูตั้ดสินใจ
ท่านมีสิทธเิลือกท่ีจะ:

• รบัการตรวจรา่งกาย 

• เป็นส่วนหน่ึงในคดีอาชญากรรม หรอื 
• รายงานการล่วงละเมิด

ไม่วา่ท่านจะเลือกอะไร ท่านยงัคงมีสิทธอิยูเ่สมอ

มีค�าถาม? 
สอบถามผู้ใหบ้รกิารดูแลสุขภาพของท่าน เจ้าหน้าท่ีรกัษา
กฎหมาย หรอืติดต่อศูนย์ชว่ยเหลือเหตุวกิฤตจากการขม่ขนื
ในเขตพื้นท่ีของท่าน 

หน่วยงาน:  _________________________________

ชื่อผูติ้ดต่อ:  _________________________________

โทรศัพท์:  __________________________________

หมายเลขรายงานของต�ารวจ/คดี.:  _________________

หมายเหตุ:  _________________________________  
__________________________________________
__________________________________________

ท่านมีสทิธท่ีิจะรบัทราบ…
ท่านสามารถ:
• มีผู้ใหค้�าปรกึษาตลอด 24 ชัว่โมงกรณีการขม่ขนื(ทนายชว่ย

เหลือผู้เคราะหร์า้ย) หรอืมีบุคคลคอยชว่ยเหลืออยูกั่บท่านใน
ระหวา่งการตรวจสอบ หรอืการสัมภาษณ์  

• ขอค�าสัง่ศาลเพื่อคุ้มครองท่าน
 » ส�าหรบัการคุ้มครองจากคนรา้ยทันที สอบถามเจ้าหน้าท่ี

ต�ารวจเพื่อขอค�าสัง่คุ้มครองฉุกเฉิน (Emergency 
Protective Order)

 » เรยีนรูเ้ก่ียวกับ ค�าสัง่คุ้มครองพลเรอืน (Civil Protection 
Orders) ได้ท่ีน่ี: www.courts.ca.gov/1260.htm.

• สอบถามเก่ียวกับผลการตรวจ และหลักฐานจากคนรา้ย
• สอบถามเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับหมายเลขคดี และการด�าเนินการใน

ขัน้ต่อไป
• หากท่านต้องการความชว่ยเหลือในการช�าระค่าใชจ่้ายท่ี

เก่ียวขอ้งกับการถูกท�ารา้ยรา่งกาย ศึกษาเพิม่เติมและยื่นค�าขอ
ได้ท่ี: www.victims.ca.gov/victims/howtoapply.aspx

• หมายเหตุ: ท่านอาจจ�าเป็นต้องเขา้รว่มในคดีอาชญากรรม
เพื่อใหม้ีคุณสมบัติเหมาะสมส�าหรบั CalVCB
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ท่านมีสทิธท่ีิจะได้รบัค�าตอบ 
• หลักฐานของท่านได้รบัการวเิคราะหแ์ละเสรจ็ส้ินภายใน  18 เดือน 

หรอืไม่?
• หลักฐานได้ถูกน�าไปใชเ้พื่อท�าประวติัขอ้มูล DNA ของคนรา้ยหรอืไม่?
• ขอ้มูล DNA ได้รบัการบันทึกลงในฐานขอ้มูลของหน่วยงานบังคับใช้

กฎหมายหรอืไม่? ขอ้มูลดีเอน็เอน้ันตรงกับของใครหรอืไม่?

ท่านมีสทิธท่ีิจะได้รบัขอ้มูล ซึ่งรวมถึง:
• ส�าเนารายงานของประวติัอาชญากรรมหน่ึงฉบับโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

(รอ้งขอเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายในท้องถ่ิน)
• ขอ้มูลการขึ้นทะเบียนผู้กระท�าความผิดทางเพศของคนรา้ยหากได้รบั

การพพิากษาวา่กระท�าผิด
• หลักฐานจากชุดอุปกรณ์ตรวจการขม่ขนื ต้อง:

 » ถูกน�าไปท่ีหอ้งปฏิบัติการและรบัการวเิคราะหภ์ายใน 24 เดือน และ
 » ได้รบัการเก็บรกัษาไว ้20 ปี หรอืจนกระทัง่ท่านอายุ 40 ปี ในกรณี

ท่านถูกท�ารา้ยรา่งกายในขณะท่ีมีอายุไม่ถึง 18 ปี
ขอ้เท็จจรงิ: 
• หลักฐาน DNA จากรา่งกายสามารถคงอยูไ่ด้ตัง้แต่ 12 ชัว่โมงถึง 7 วนั
• DNA และหลักฐานชนิดอื่นอาจได้รบัความเสียหายหากสัมผัสถูกความ

รอ้น น�้า หรอืวตัถุอื่นๆ

แหล่งขอ้มูล* 
ศูนย์ชว่ยเหลือเหตุวกิฤตจากการขม่ขนืในท้องถ่ิน
ติดต่อศูนย์เหตุวกิฤตจากการขม่ขนืในเขตท้องถ่ินของท่านเพื่อขอรบั
ความชว่ยเหลือ การปกป้องผลประโยชน์ และขอ้มูลเก่ียวกับบรกิารต่างๆ

คณะกรรมการดูแลด้านการชดเชยส�าหรบัผูเ้คราะหร์า้ยแหง่รฐั
แคลิฟอรเ์นีย (California Victim Compensation Board: 
CalVCB) – ชว่ยเหลือในการเบิกคืนค่าใชจ่้ายส�าหรบัการใหค้�าปรกึษา
ด้านสุขภาพจิต การสูญเสียรายได้ การท�าความสะอาดบรเิวณท่ีเกิด
อาชญากรรม การโยกยา้ย ค่ารกัษาพยาบาลและทันตกรรม และค่าใชจ่้าย 
อื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเหตุท�ารา้ยรา่งกาย  
800-777-9229 • www.victims.ca.gov

สมาคมต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศแหง่รฐัแคลิฟอรเ์นีย 
(California Coalition Against Sexual Assault: CalCASA)  –  
ด�าเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงทางเพศผ่านการป้องกัน การแทรกแซง 
การใหค้วามรู ้การวจัิย การปกป้องผลประโยชน์ และนโยบายสาธารณะ 
916-446-2520 • www.calcasa.org
เครอืขา่ยต่อต้านการขม่ขนื การขม่เหง และการรว่มประเวณีท่ีผดิ
ประเพณีแหง่ชาติ (Rape, Abuse & Incest National Network: 
RAINN) – องค์การต่อต่านความรุนแรงทางเพศท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศ 
800-656-HOPE • www.centers.rainn.org
สายด่วนชว่ยเหลือปัญหาความรุนแรงในครอบครวัแหง่ชาติ 
(National Domestic Violence Hotline) –  
800-799-7233 • www.thehotline.org
สายด่วนศูนย์ชว่ยเหลือปัญหาการค้ามนษุย์แหง่ชาติ (National 
Human Trafficking Resource Center Hotline)  – สายด่วน 24-ชม:  
888-373-7888 • www.humantraffickinghotline.org
ส�านักงานอยัการสูงสุดแหง่รฐัแคลิฟอรเ์นีย - หน่วยบรกิารผูเ้คราะห์
รา้ย – เชื่อมต่อผู้เคราะหร์า้ยไปยงัแหล่งสนับสนนุผู้เคราะหร์า้ยและ
แหล่งขอ้มูลต่างๆ ในท้องถ่ิน ใหข้อ้มูลและอพัเดทกระบวนการอุทธรณ์  
877-433-9069 • www.oag.ca.gov/victimservices 
ส�าหรบัขอ้มูลเพิ่มเติมติดต่อ: www.oag.ca.gov/sexual-violence
* ส�านักงานอยัการสูงสุดรฐัแคลิฟอรเ์นียไม่ได้เป็นผู้ควบคุม สนับสนนุ หรอืรบัผิดชอบต่อองค์กร และ

หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีรายชื่อขา้งต้นน้ี 

การติดตามหลักฐานทางนิติเวชด้านการ 
ล่วงละเมิดทางเพศ (SAFE-T) 

ติดต่อหน่วยบรกิารผู้เคราะหร์า้ยของส�านักงานอยัการสูงสุดรฐั
แคลิฟอรเ์นียส�าหรบัท่ีตัง้ทัว่ไป และสถานะของชุดอุปกรณ์ตรวจการ
ล่วงละเมิดทางเพศองิตามขอ้มูลท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล SAFE-T หรอืติดต่อ
หน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายในท้องถ่ินท่ีเคยดูแลคดีของท่าน
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RAINN) – องค์การต่อต่านความรุนแรงทางเพศท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศ 
800-656-HOPE • www.centers.rainn.org
สายด่วนชว่ยเหลือปัญหาความรุนแรงในครอบครวัแหง่ชาติ 
(National Domestic Violence Hotline) –  
800-799-7233 • www.thehotline.org
สายด่วนศูนย์ชว่ยเหลือปัญหาการค้ามนษุย์แหง่ชาติ (National 
Human Trafficking Resource Center Hotline)  – สายด่วน 24-ชม:  
888-373-7888 • www.humantraffickinghotline.org
ส�านักงานอยัการสูงสุดแหง่รฐัแคลิฟอรเ์นีย - หน่วยบรกิารผูเ้คราะห์
รา้ย – เชื่อมต่อผู้เคราะหร์า้ยไปยงัแหล่งสนับสนนุผู้เคราะหร์า้ยและ
แหล่งขอ้มูลต่างๆ ในท้องถ่ิน ใหข้อ้มูลและอพัเดทกระบวนการอุทธรณ์  
877-433-9069 • www.oag.ca.gov/victimservices 
ส�าหรบัขอ้มูลเพิ่มเติมติดต่อ: www.oag.ca.gov/sexual-violence
* ส�านักงานอยัการสูงสุดรฐัแคลิฟอรเ์นียไม่ได้เป็นผู้ควบคุม สนับสนนุ หรอืรบัผิดชอบต่อองค์กร และ

หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีรายชื่อขา้งต้นน้ี 

การติดตามหลักฐานทางนิติเวชด้านการ 
ล่วงละเมิดทางเพศ (SAFE-T) 

ติดต่อหน่วยบรกิารผู้เคราะหร์า้ยของส�านักงานอยัการสูงสุดรฐั
แคลิฟอรเ์นียส�าหรบัท่ีตัง้ทัว่ไป และสถานะของชุดอุปกรณ์ตรวจการ
ล่วงละเมิดทางเพศองิตามขอ้มูลท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล SAFE-T หรอืติดต่อ
หน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายในท้องถ่ินท่ีเคยดูแลคดีของท่าน
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