
ອາຊະຍາກຳຳາຈາກຳຄວາມກຳຽດຊັງ ສ່່ິ່ງທີ່ທ່່່ີ່ານຕ້້ອງຮູ້້້ເພື່່ອ່ປົກຳປົົ ອ້ງ-
ຕ້ົວທີ່່ານເອງ ແລະ ຄົນອ່່ນ

ພື່ະແນກຳຍຸດຕ້່ທີ່າຂອງ ລັດ ຄາລ່ຟໍເນຍມ່ ຄື່່່ອງມື ແລະ 
ຊັັບພະຍາກອນທີ່່່ມື່ໃຫ້້ເພ່່ອຊັ່ວຍເຫ້ອ ແລະ ຊັ່ວຍເຈົ້້້າ ໜ້້າທີ່່່ບັງຄື່ັບ
ໃຊັກ້ດໝາຍໃນທີ່້ອງຖິ່່່ນ, ລັດ, ແລະ ສູູນກາງ ໃນການສູ່ບສູວນ
ກ່ຽວກັບອາຊັະຍາກາທີ່່່ອາດຈົ້ະເກ່ດຂື້້ນ, ລວມືທີ່ັງການການ້ດ, ການ
ຈົ້ັບຄື່ມືຕົວ, ການດາເນ່ນຄື່ະດ່ ແລະ ການຕົັດສູ່ນລ້ງໂທີ່ດຜູູ້້ກຳ່ອາສູະ
ຍາກາເຫ້ື້່ານັ້ນ.

ທີ່ະນາຍຄວາມໃຫຍ່ຂອງລັດຄາລ່ຟໍເນຍ Rob Bonta  
ໄດສູະ ເໜ້່ຂື້ຳມືູນຕົຳ່ໄປນ່ກ່ຽວກັບວ່ທີ່່ການການ້ດ ແລະ 
ລາຍງານການກຳ່ອາສູະຍາກາຈົ້າກຄື່ວາມືກຽດຊັັງ ແລະ ການ
ບຳລ່ການທີ່່່ມື່ໃຫ້້ຜູ້ເຄື່າະຮ້້າຍຈົ້າກອາຊັະຍາກາຈົ້າກກຽດຊັັງ.

ອາຊະຍາກຳຳາຈາກຳຄວາມກຳຽດຊັງ ຫື່ 
ເຫດກຳານຄວາມກຳຽດຊັງ?
ເປັນສູ່່ງສູາຄື່ັນທີ່່່ຈົ້ະຮູ້້ຄື່ວາມືແຕົກຕົ່າງລະຫ້ວ່າງ ອາຊັະຍາກາຈົ້າກຄື່ວາມືກຽດຊັັງ 
ແລະ ເຫ້ດການຄື່ວາມືກຽດຊັັງ. 

ອາຊັະຍາກາຈົ້າກຄື່ວາມືກຽດຊັັງແມື່ນອາຊັະຍາກາຕົຳບຸກຄື່້ນ, ກຸມືຄື່້ນ, ຫ້ ຊັັບສູ່ນທີ່່່
ຖິ່່ກກະຕົຸ້ນຈົ້າກຜູ້ທີ່່່ຖິ່່ກເຄື່າະຮ້້າຍທີ່່່ເປັນເຫ້ຍ່່ອ ຫ້ ກຸມືຄື່້ນໃນສູັງຄື່້ມືທີ່່່ໄດຮ້ັບການ
ປ້ກປ້ອງທີ່່່ເຫ້ັນຮູ້້. ອາຊັະຍາກາຈົ້າກຄື່ວາມືກຽດຊັັງສູາມືາດຖິ່່ກດາເນ່ນຄື່ະດ່ໄດ້ ບຳ
ວ່າຈົ້ະເປັນການກະທີ່າຜູ້່ດທີ່າງອາຍາໃນຖິ່ານລະຫຸ້ໂທີ່ດ ຫ້ ການກະທີ່າຜູ້່ດໂດຍອ່ງ
ຕົາມືການກະທີ່າທີ່່່ໄດ້ກະທີ່າ.

ໃນລັດຄື່າລ່ຟໍເນຍ, ທີ່່ານສູາມືາດຕົກເປັນເຫ້ຍ່່ອຂື້ອງ
ອາຊັະຍາກາຈົ້າກຄື່ວາມືກຽດຊັັງຖິ່້າທີ່່ານຖິ່່ກເປັນເປ້້າໝາຍ
ຍ້ອນເຫ້ດຜູ້້ນເກ່ດຂື້້ນຈົ້່ງ ຫ້ ຖິ່່ກຮ້ັບຮູ້້ຂື້ອງທີ່່ານ: 
	• ເຊັ່້ອຊັາດ ຫ້ ຊັ້ນເຜູ້້່າ
	• ສູັນຊັາດ 
	• ສູາສູະໜ້າ
	• ເພດ 
	• ຄື່ວາມືນ່ຍ້ມືທີ່າງເພດ
• ພ່ການທີ່າງດ້ານຮ້່າງກາຍ ຫ້ ຈົ້່ດໃຈົ້, ຫ້
	
	
• ການເຊັ່່ອມືໂຍງກັບບຸກຄື່້ນ ຫ້ ກຸມືຄື່້ນທີ່່່ມື່ລັກສູະນະໜ້່່ງ 

ຫ້ ຫ້ລາຍກວ່າລັກສູະນະເຫ້ື້່ານ່ຕົາມື “ຄື່ວາມືເປັນຈົ້່ງ” ຫ້ 
“ຮ້ັບຮູ້”້. 

ກະລຸນາຮ້ັບຮູ້້ວ່າ, ຄືຸ່ນລັກສູະນະທີ່່່ລະບຸໄວຂື້້າງເທີ່່ງນ່້ແມື່ນ
ຕົວຢ່າງ, ແລະ ຖິ່ານອ່່ນໆສູາລັບຄືຸ່ນລັກສູະນະຂື້ອງກຸມືຄື່້ນໃນ
ສູັງຄື່້ມືທີ່່່ໄດຮ້ັບການປ້ກປ້ອງຕົວຈົ້່ງ ຫ້ ຮ້ັບຮູ້້. 

ຖິ້າທີ່່ານເຫັນເປົັນອາຊະຍາກຳຳາຈາກຳຄວາມກຳຽດຊັງ, ທີ່່ານຄວນ
ລາຍງານອາຊະຍາກຳຳາດັ່ງກຳ່າວໃຫ້ອົງກຳານບຸັງຄບຸໃຊ້ກຳົດ ໝາຍ
ທີ່້ອງຖິ່່ນຂອງທີ່່ານ.
ເຫ້ດການຈົ້າກຄື່ວາມືກຽດຊັັງແມື່ນການກະທີ່າ ຫ້ ພ່ດຕົ່ກາທີ່່່ຖິ່່ກ
ກະຕົຸ້ນໂດຍຄື່ວາມືກຽດຊັັງ ແຕົ່ ໄດຮ້ັບປ້ກປ້ອງຢ່າງຖິ່່ກຕົ້ອງຕົາມື
ກ້ດໝາຍໂດຍສູ່ດທີ່່ໃນການປັບປຸງຄື່ັ້ງທີ່າອ່ດໃຫ້້ແກ່ສູ່ດທີ່່ເສູລ່ພາບໃນ
ການສູະແດງຄື່ວາມືຄື່່ດເຫ້ັນ. ຖິ່້າເຫ້ດການຈົ້າກຄື່ວາມືກຽດຊັັງເລມື
ຄືຸ່ກຄື່າມືບຸກຄື່້ນ ຫ້ ຊັັບສູ່ນ, ມືັນອາດຈົ້ະກາຍເປັນອາຊັະຍາກາຈົ້າກ
ຄື່ວາມືກຽດຊັັງ.
ຕ້ົວຢ່່າງຂອງເຫດກຳານຈາກຳຄວາມກຳຽດຊັງປົະກຳອບຸມ່: 
	• ການເອ່້ນຊັ່່ 
	• ການໃສູ່ຮ້້າຍ 
	• ການສູະແດງເນ່້ອຫ້າຄື່ວາມືກຽດຊັັງໃສູ່ຊັັບສູ່ນຂື້ອງທີ່່ານເອງ.
	• ການລ້ງເນ່້ອຫ້າຄື່ວາມືກຽດຊັັງທີ່່່ບຳ່ໄດສູ້່ງຜູ້້ນເສູຍຫ້າຍຕົຳ່ຊັັບສູ່ນ.
• ການກະຈົ້າຍເນ່້ອຫ້າທີ່່່ເປັນຂື້ຳຄື່ວາມືສູະແດງເຖິ່່ງຄື່ວາມືກຽດຊັັງ

ໃນພ່້ນທີ່່່ສູາທີ່າລະນະ. 

ວ່ທີ່່ກຳານລະບຸຸອາຊະຍາກຳຳາຈາກຳຄວາມ
ກຳຽດຊັງ 
ສິ່ັນຍານທີ່່່ບຸົ່ງບຸອກຳເຖິງອາສິ່ະຍາກຳຳາທີ່່່ໄດ້ຮູ້ບຸກຳານຈຸງໃຈຈາກຳຄວາມ
ກຳຽດຊັງອາດມ່: 
• ຜູ້ກະທີ່າຜູ້່ດໄດ້ເລ່ອກເອ້າຜູ້ເຄື່າະຮ້້າຍ ຫ້ລ່ ຊັັບສູ່ນເນ່່ອງຈົ້າກ ພວກເຂື້້າ

ເປັນກຸມືຄື່້ນທີ່່່ໄດຮ້ັບການປ້ກປ້ອງ, ເຊັັ່ນ: ສູາສູະໜ້າ ຫ້ ເພດໃດເພດໜ້່່ງ. 
• ຜູ້ກະທີ່າຜູ້່ດໄດສູະແດງຄື່າຄື່່ດເຫ້ັນເປັນລາຍລັກອັກສູອນ ຫ້ລ່ ດ້ວຍຄື່າ

ເວ້້າທີ່່່ສູະແດງເຖິ່່ງຄື່ວາມືລາອຽງ. 
• ອາຊັະຍາກາດັ່ງກ່າວເກ່ດຂື້້ນໃນວັນທີ່່ທີ່່່ສູາຄື່ັນ ສູາລັບ ກຸມືຄື່້ນທີ່່່ໄດຮ້ັບ

ການປ້ກປ້ອງຂື້ອງຜູູ້້ຖິ່່ກເຄື່າະຮ້້າຍ ຫ້ ຜູ້ກະທີ່າຜູ້່ດ. 
• ມື່ການຈົ້ັດກ່ດຈົ້ະກາຄື່ວາມືກຽດຊັັງໃນພ່້ນທີ່່່. 

ຖິ້າທີ່່ານເປົັນຜູ້້້ຖິ່ກຳເຄາະຮູ້້າຍຈາກຳອາຊະຍາກຳຳາ, ທີ່່ານຄວນ: 
• ຕົ່ດຕົຳໜ້່ວຍງານບັງຄື່ັບໃຊັກ້ດໝາຍທີ່້ອງຖິ່່່ນຂື້ອງທີ່່ານໂດຍທີ່ັນທີ່່. 
• ໄປພ້ບແພດໃຫ້້ການປ່່ນປ້ວ (ຖິ່້າທີ່່ານຕົ້ອງການ). 
• ບັນທີ່່ກເອ້າຄື່າເວ້້າທີ່່່ໄດກ່າວ. 
• ເກັບບັນທີ່່ກຂື້ຳ້ເທີ່ັກຈົ້່ງອ່່ນໆ.
• ເກັບບັນທີ່່ກຫ້ືັກຖິ່ານທີ່ັງໝ້ດ (ຕົວຢ່າງ: ຮູ້ບແຕົມື, ຫ້ອຍໄຂື້່, ສູ່່ງທີ່່່ຂື້ຽນ

ໃສູ່ຍານພາຫ້ະນະຂື້ອງຜູ້ເຄື່າະຮ້້າຍ). ຖິ່້າປອດໄພ, ລຳຖິ່້າຈົ້້ນກວ່າໜ້່ວຍງານ
ບັງຄື່ັບໃຊັກ້ດໝາຍມືາຮ້ອດ ແລະ ເກັບຖິ່່າຍຮູ້ບ. 

• ເກັບກາເອ້າຊັ່່, ທີ່່່ຢູ່່, ເບ່ໂທີ່ລະສູັບ, ແລະ ອ່ເມືວ ແລະ ພະຍານອ່່ນໆຂື້ອງ
ຜູ້ເຄື່າະຮ້້າຍໄວ້. 

• ພະຍາຍາມືເກັບກາເອ້າຄື່າອະທີ່່ບາຍຈົ້າກຜູ້ເຫ້ັນເຫ້ດການຂື້ອງຄື່້ນຮ້້າຍ 
ຫ້ລ່ ພາຫ້ະນະ. 

• ຕົ່ດຕົຳຫ້າອ້ງການຈົ້ັດຕົັ້ງຊັມືຊັ້ນໃນເຂື້ດຂື້ອງທີ່່ານທີ່່່ຮ້ັບມື່ກັບອາຊັະຍາກາ
ຈົ້າກຄື່ວາມືກຽດຊັັງ.

ສິ່່່ງທີ່່່ທີ່່ານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທີ່່ານສິ່າມາດເຮູ້ັດໄດ້ 
• ອອກສູຽງຕົຳຕົ້ານຄື່ວາມືກຽດຊັັງ ແລະ ຄື່ວາມືບຳ່ຍອມືຮ້ັບ. 
• ຈົ້ັດໃຫ້້ມື່ການຊັມືນມືຊັມືຊັ້ນເພ່່ອສູະໜ້ັບສູະໜູ້ນຜູູ້້ຖິ່່ກເຄື່າະຮ້້າຍ. 
• ໃຫ້້ການສູະໜ້ັບສູະໜູ້ນ ແລະ ຊັ່ວຍຜູູ້້ຖິ່່ກເຄື່າະຮ້້າຍ. 
• ຂື້ຳໃຫ້້ເຈົ້້້າໜ້້າທີ່່່ຮ້ັກສູາ ສູາທີ່າລະນະອອກສູຽງຕົຳຕົ້ານອາຊັະຍາກາຈົ້າກ

ຄື່ວາມືກຽດຊັັງ. 
• ແຕົ່ງຕົັ້ງຄື່ະນະກາມືະການດ້ານມືະນຸດສູາພັນ ຫ້ລ່ ເຄື່່ອຂື້່າຍກາກັດ

ອາຊັະຍາກາທີ່່່ລວມືມື່ໜ້່ວຍງານບັງຄື່ັບໃຊັກ້ດໝາຍ, ລັດຖິ່ະບານທີ່້ອງຖິ່່່ນ, 
ໂຮ້ງຮ້ຽນ, ອ້ງການສູາສູະໜ້າ ແລະອ້ງການຈົ້ັດຕົັ້ງຊັມືຊັ້ນ. ສູະ ເໜ້່ໃຫ້້
ພວກເຂື້້າຕົອບສູະໜ້ອງແກ້ໄຂື້ອາຊັະຍາກາຈົ້າກຄື່ວາມືກຽດຊັັງໃນທີ່ັນທີ່່
ເມື່່ອເກ່ດຂື້້ນ ແລະ ສູ້່ງເສູ່ມືການປ້ອງກັນ ແລະ ປູກຈົ້່ດສູານ່ກ.
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ຂຳ້ມ້ນ ສິ່ຳາລັບຸ ຜູ້້້ຖິ່ກຳເຄາະຮູ້້າຍ 
ກ້ດໝາຍວ່າດ້ວຍສູ່ດທີ່່ຂື້ອງຜູູ້້ຖິ່່ກເຄື່າະຮ້້າຍຂື້ອງ ລັດ ຄື່າລ່ຟໍເນຍ, 
ທີ່່່ເອ່້ນວ່າກ້ດໝາຍ Marsy, ທີ່່່ໃຫ້້ສູ່ດທີ່່່ສູາຄື່ັນເຫ້ື້່ານ່້ແກ່ທີ່່ານ: 

 
ຳ

	• ໄດ້ຮູ້ບຸເງ່ນທີ່ົດແທີ່ນກຳານສິ່້ນເສິ່ຍຂອງທີ່່ານ. ໃຊັ້ເງ່ນເພ່່ອຊັ່ວຍ
ການສູູນເສູຍຊັັບສູ່ນ, ຄື່່າໃຊັຈົ້່າຍໃນການປ່່ນປ້ວ, ຄື່່າຈົ້້າງທີ່່່ສູູນຫ້າຍ 
ແລະ ການສູູນເສູຍອ່່ນໆ. 
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• ບຸອກຳອາຊະຍາກຳຳາມ່ຜູ້ົນກຳະທີ່ບຸແນວໃດຕ້ຳທີ່່ານ. ບອກໃຫ້້ສູານ
ສູານຮູ້້ວ່າອາຊັະຍາກາມື່ຜູ້້ນກະທີ່້ບຕົຳຊັ່ວ່ດຂື້ອງທີ່່ານແນວໃດ ກ່ອນ
ຈົ້າເລ່ຍຈົ້ະຖິ່່ກຕົັດສູ່ນລ້ງໂທີ່ດ. 
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ຳ
	• ເກຳບຸກຳຳາເອົາຂຳມ້ນກຳ່ຽວກຳບຸກຳານດາເນ່ນຄະດ່ອາຍາ. ສູອບຖິ່າມື
ໄອຍະການສູາລັບຂື້ຳມືູນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຄື່ະດ່ນ່້. 

• ຮູ້ບຸຄາສິ່ັ່ງຈາກຳສິ່ານ. ສູານອາດຈົ້ະອອກຄື່າສູັ່ງປ້ອງກັນເພ່່ອໃຫ້້
ຈົ້າເລ່ຍຢູ່ຫ້່າງຈົ້າກທີ່່ານ ຫ້ ຄື່າສູັ່ງຈົ້່າຍຄື່່າທີ່ະນາຍຄື່ວາມືຖິ່້າທີ່່ານ
ຈົ້້າງທີ່ະນາຍຄື່ວາມືເພ່່ອຊັ່ວຍໃນຄື່ະດ່ຂື້ອງທີ່່ານ. ສູານຍັງອາດຈົ້ະ
ອອກຄື່າສູັ່ງໃຫ້້ຈົ້າເລ່ຍຈົ້່າຍເງ່ນ $25,000 ຫ້ ຫ້ືາຍກວ່ານັ້ນ ສູາລັບ 
ການລະເມື່ດສູ່ດພ້ນລະເມືອງຂື້ອງທີ່່ານ. (ລ້ມືກັບທີ່ະນາຍຄື່ວາມື
ກ່ຽວກັບສູ່ດທີ່່ຂື້ອງທີ່່ານພາຍໃຕົກ້ດ ໝາຍ Ralph ແລະ ກ້ດໝາຍ 
Bane.)

້

	• ກ້ດໝາຍລັດຄື່າລ່ຟໍເນຍຫ້້າມືເຈົ້້້າໜ້້າທີ່່່ບັງຄື່ັບໃຊັກ້ດໝາຍ
ສູອບຖິ່າມືບຸກຄື່້ນ, ລວມືທີ່ັງຜູ້ທີ່່່ກາລັງລາຍງານ ຫ້ ຜູ້ຕົກເປັນເຫ້ຍ່່ອ
ຂື້ອງອາຊັະຍາກາທີ່່່ອາດເກ່ດຂື້້ນ, ກ່ຽວກັບສູະຖິ່ານະການເຂື້້້າເມືອງ
ຂື້ອງພວກເຂື້້າ, ເວັ້ນເສູຍແຕົ່ວ່າຂື້ຳມືູນດັ່ງກ່າວມື່ຄື່ວາມືຈົ້າເປັນຕົ້ອງ
ໃຊັຢ່ັ້ງຢ່່ນຜູູ້້ຖິ່່ກເຄື່າະຮ້້າຍ ສູາລັບ ປະເພດວ່ຊັ່າ U (ຜູູ້້ຖິ່່ກເຄື່າະຮ້້າຍ
ຈົ້າກວ່ຊັາອາຊັະຍາກາ) ຫ້ ປະເພດວ່ຊັາ T (ຜູູ້້ຖິ່່ກເຄື່າະຮ້້າຍຈົ້າກວ່
ຊັາການຄື່້າມືະນຸດ). 

ການພມ່ືເຜູ້ຍ່ແຜູ້ຄ່ື່ັ້ ງນ່້ ໄດຮ້້ບັການສູະໜ້ບັສູະໜ້ນູຈົ້າກເງນ່ທີ່ນ່ທີ່່ມ່ືອບໃຫ້ໂ້ດຍກອງທີ່ນ່ VOCA 
ຂື້ອງລດັຖິ່ະບານກາງ ປ່ 2018, ໝາຍເລກກອງທີ່ນ່ຊັວ່ຍເຫ້ອ່ືຍອ່ຍ VT20199504 ຜູ້າ່ນ
ສູຳານກັງານໃຫ້ບ້ຳລກ່ານສູກຸເສູນ່ ເຈົ້້້ າຄື່ອງ ລດ ັ ຄື່າລຟ່ໍເຳ ນຍ (CalOES).

ທີ່່ຫ່າກຳານຊວ່ຍເຫອ່ື 
ໂທີ່ຫ້າ 911 ຫ້ ໄປໂຮ້ງໝຳທີ່້ອງຖິ່່່ນ ຖິ່້າທີ່່ານຕົ້ອງການ-
ໃຫ້້ມື່ການປ່່ນປ້ວດ່ວນ. ເພ່່ອຍ່່ນການລາຍງານ, ຕົ່ດຕົຳຫ້າ
ອ້ງການບັງຄື່ັບໃຊັກ້ດໝາຍທີ່້ອງຖິ່່່ນຂື້ອງທີ່່ານ. 

ໜ່ວ່ຍງານໃຫບຸ້ຳລກ່ຳານຜູ້້ເ້ຄາະຮູ້າ້ຍ ຂອງ ສິ່ຳານກັຳ
ທີ່ະນາຍຄວາມ ແຫງ ່ ລດັຄາລຟ່ໍເຳ ນຍ 
ໃຫ້້ການສູະໜ້ັບສູະໜູ້ນ ແລະ ຂື້ຳມືູນ ຕົະຫ້ືອດຂື້ະບວນການ
ທີ່າງອາຍາແກ່ຜູ້ເຄື່າະຮ້້າຍຈົ້າກອາຊັະຍາກາ ແລະ ຄື່ອບຄື່້ວ
ຂື້ອງພວກເຂື້້າ.  ສູາລັບຂື້ຳມືູນເພມືເຕົ່ມື, ໂທີ່ (877) 433-
9069 ຫ້ ເຂື້້້າເບ່່ງທີ່່່ oag.ca.gov/hatecrimes.

ພື່ະແນກຳໃຫຄ້ວາມຍດຸຕ້ທ່ີ່ຳາກຳານຈາ້ງງານ ແລະ ທີ່່ພ່ື່ກັຳ
ອາໄສິ່ ຂອງລດັຄາລຟ່ໍເຳ ນຍ (DFEH) 
ອ້ງການລັດທີ່່່ຮ້ັບພ່ຊັອບການບັງຄື່ັບໃຊັກ້ດໝາຍດ້ານ
ສູ່ດທີ່່ພ້ນລະເມືອງຂື້ອງລັດຄື່າລ່ຟໍເນຍ ແລະ ປ້ກປ້ອງ
ປະຊັາຊັ້ນຈົ້າກການເລ່ອກປະຕົ່ບັດທີ່່່ຜູ້່ດກ້ດໝາຍໃນການ
ຈົ້້າງງານ, ທີ່່່ຢູ່່ອາໄສູ ແລະ ທີ່່່ພັກສູາທີ່າລະນະ ແລະ ຈົ້າກ
ການກະທີ່າຄື່ວາມືຮຸ້ນແຮ້ງຍ້ອນກຽດຊັັງ ແລະ ການຄື່້າ
ມືະນຸດ. DFEH ຈົ້ະຮ້ັບການຮ້ຽກຮ້້ອງຈົ້າກຜູູ້້ຖິ່່ກເຄື່າະຮ້້າຍ
ຈົ້າກຄື່ວາມືຮຸ້ນແຮ້ງຍ້ອນຄື່ວາມືກຽດຊັັງ ຫ້ ການຂື້້ມືຂືູ້່ໃຊັ
ຄື່ວາມືຮຸ້ນແຮ້ງຕົຳ່ຜູູ້້ຖິ່່ກເຄື່າະຮ້້າຍ ຍ້ອນວ່າກຸມືຄື່້ນໃດໜ້່່ງ
ໃນສູັງຄື່້ມືໄດຮ້ັບການປ້ກປ້ອງຈົ້່ງ ຫ້ ຮ້ັບຮູ້້. ສູາລັບຂື້ຳມືູນ
ກ່ຽວກັບວ່ທີ່່ການຍ່່ນຄື່າຮ້້ອງຂື້ຳ, ໃຫ້້ເຂື້້້າເບ່່ງທີ່່່  
dfeh.ca.gov. 

ສິ່ນ້ໃຫບຸ້ຳລກ່ຳານຊວ່ຍເຫອ່ືຊອກຳພື່ະຍານຜູ້້ຖ້ິກ່ຳເຄາະຮູ້າ້ຍ
ຂອງສິ່ຳານກັຳງານທີ່ະນາຍຄວາມປົະຈຳາຂງົເຂດທີ່ອ້ງຖິນ ່່
ເຮັ້ດວຽກໂດຍກ້ງກັບຄື່ະນະກາມືຳ ະການໃຫ້້ການຊ່ັວຍເຫ້ອື່
ຜູູ້້ຖ່ິ່ກເຄື່າະຮ້້າຍ ລັດ ຄື່າລ່ຟໍເຳ ນຍ (CalVCB) ເພ່່ອຊ່ັວຍເຫ້ອື່
ຜູູ້້ຖ່ິ່ກເຄື່າະຮ້້າຍໃນທຸີ່ກໆເມ່ືອງ. ສູາລຳ ບັຂື້ຳມູ້ືນກ່ຽວກັບ
ສູານຳ ກັງານທ້ີ່ອງຖ່່ິ່ນ ແລະ ອ້ງການຊ່ັວຍເຫ້ອື່ອ່່ນ ໃຫ້້ເຂ້້ື້າ
ເບ່່ງທ່່ີ່ victims.ca.gov/victims/localhelp.aspx. 

ກຳມົໃຫຄ້ວາມຍຕຸ້່ ທີ່ຳາ, ກຳານໃຫບຸ້ຳລກ່ຳານດາ້ນກຳານພື່ວົພື່ນັກຳບັຸ-
ຊມຸຊນົສິ່ະຫະລດັອາເມລກ່ຳາ 
ເຮ້ັດວຽກຮ້່ວມືກັບກຸມືຊັມືຊັ້ນເພ່່ອແກ້ໄຂື້ຂື້ຳຂື້ັດແຍ່ງໃນ
ຊັມືຊັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນ ແລະ ຕົອບໂຕົກັບອາຊັະຍາກາຈົ້າກ
ຄື່ວາມືກຽດຊັັງທີ່່່ຖິ່່ກກ່າວຫ້າ. ສູາລັບຂື້ຳມືູນເພມືເຕົມື, ໃຫ້້
ເຂື້້້າເບ່່ງທີ່່່ justice.gov/crs. 
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