ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាជនរងគ្រោះ��ះដោ�យបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋនៃ�ការ
ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម អ្នន កមានសិិទ្ធិិ�ដូូចខាងក្រោ��មនេះ�ះ៖
រក្សាាការសម្ងាាត់់៖ អ្នន កមានសិិទ្ធិិ�រាយការណ៍៍ជាមួួ យ
មន្ត្រី�ី�អនុុវត្តត ច្បាាប់់ មិិនថាស្ថាានភាពឯកសាររបស់់
អ្នន កយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ។ នាយកដ្ឋាាននគរបាលក្រុ� ុង
New York (New York City Police
Department, NYPD) នឹឹងមិិនសួួ រអ្នន កអំំពីីស្ថាាន
ភាពអន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍របស់់អ្ននកទេ� ហើ�ើយសេ�វាកម្មម
គាំំទ្រ�អាចរកបានសម្រា�ប់់អ្ននករាល់់គ្នាា ។

ការចូូ លប្រើ��ើភាសា៖ អ្នន កមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលសេ�វាកម្មម
និិងជំំនួួយជាភាសាដែ�លអ្នន កចង់់បាន រួ ួមទាំ ំង
ព័័ត៌៌មានដែ�លត្រូ�ូវបានបកប្រែ�� និិងរបាយការណ៍៍
របស់់ប៉ូូ�លីីសដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងយ៉ាាងត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ នូូ វអ្វីី �ដែ�ល
អ្នន កកំំពុុងនិិយាយនៅ�ពេ�លបកប្រែ��ទៅ�ជា
ភាសាអង់់គ្លេ�េស។

ឯកជនភាព៖ អ្នន កមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានការការ
ពារភាពឯកជនរបស់់អ្ននក រួ ួមទាំ ំងទំំនោ�រផ្លូូ វ� ភេ�ទ
ឬអត្តតសញ្ញាាណភេ�ទរបស់់អ្ននក។ មន្ត្រី�ី�អនុុវត្តត ច្បាាប់់មិិន
ត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាតឱ្យយចែ�កចាយព័័ត៌៌មានរបស់់អ្ននកជា
មួួ យសាធារណៈៈជន ឬក្រុ� ុមគ្រួ�ួ សាររបស់់អ្ននកឡើ�ើយ។

ការសងសឹឹក៖ អ្នន កត្រូ�ូវបានការពារពីីសកម្មម ភាព
ដែ�លបង្កក គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ឬផលអវិ ិជ្ជជ មានដែ�លបាន
ប្រ�ឆាំំងដល់់អ្ននកសម្រា�ប់់ការរាយការណ៍៍ការណ៍៍អំំពីី
ហេ�តុុការណ៍៍ ឬការរើ�ើសអើ�ើងដល់់មន្ត្រី�ី�អនុុវត្តត ច្បាាប់់។

ជំំនួួយដល់់ជនរងគ្រោះ��ះ៖ កម្មម វិ ិធីីផ្តតល់់ជំំនួួយ
ដល់់ជនរងគ្រោះ��ះដោ�យបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ (Crime
Victim Assistance Program, CVAP)
ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដោ�យ Safe Horizon
និិងផ្តតល់់នូូវសេ�វាកម្មម ផ្លូូ វ� ចិិត្តត រាងកាយ
និិងសេ�វាកម្មម ផ្នែ�ែ កហិិរញ្ញញ វត្ថុុ� និិងផែ�នការសុុវត្ថិិ�
ភាពបន្ទាាប់់ពីីមានបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ បានកើ�ើតឡើ�ើង។
ចូូ លមើ�ើលគេ�ហទំំព័័រ nyc.gov/cvap ដើ�ើម្បីី�
ស្វែ�ែងរកអ្នន កតស៊ូូ�មតិិសម្រា�ប់់ជនរងគ្រោះ��ះ
ដោ�យបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ (Crime Victim Advocates)
ដែ�លនៅ�ជិិតមូូលដ្ឋាានរបស់់អ្ននក។

ដោ�យមិិនគិិតថាតើ�ើឧប្បបត្តិិ �ហេ�តុុត្រូ�វូ បានកំំណត់់
ថាជាបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋកើ�ើតចេ�ញពីីសេ�ចក្តីី�ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មឬ
ក៏៏អត់់នោះ�ះ ច្បាាប់់សិិទ្ធិិ�មនុុស្សសនៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ� ុងនឹឹង
ផ្តតល់់ការការពារបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតប្រ�ឆាំំងនឹឹងការយា
យីីដោ�យការរើ� ើសអើ�ើង។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រ�ឈមមុុ
ខនឹឹងការគំំរាមកំំហែ�ង ការប្រើ��ើអំំពើ�ើហិិង្សាា ឬ
ការខូូ ចខាតទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ �របស់់អ្ននកដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ
អត្តតសញ្ញាាណរបស់់អ្ននក សូូមទាក់់ទងគណៈៈកម្មម ការ
NYC ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស (NYC Commission
on Human Rights) នៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រ
NYC.gov/ReportDiscrimination។

nyc.gov/StopHate

ការិ ិយាល័័យមេ�ធាវីីប្រ�ចាំំស្រុ� ុកនីីមួួយៗមានក្រុ� ុម
អ្នន កធ្វើ�ើ�ការផ្នែ�ែកសង្គគ ម និិងអ្នន កតស៊ូូ�មតិិដើ�ើម្បីី�
ជនរងគ្រោះ��ះដែ�លអាចជួួ យអ្នន កក្នុុ�ងដំំណើ�ើរការ
នីីតិិ វិ ិធីីរបស់់តុុលាការ និិងផ្តតល់់សេ�វាសង្គគ ម
និិងប្រឹ�ឹក្សាាសម្រា�ប់់ជនរងគ្រោះ��ះដោ�យបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ
សាក្សីី� និិងក្រុ� ុមគ្រួ�ួ សាររបស់់ពួួកគេ�។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាជនរងគ្រោះ��ះ ឬសាក្សីី�ពាក់់ព័័ន្ធធ
ក្នុុ�ងករណីីបណ្តោះ�ះ�អាសន្នន នៅ�ការិ ិយាល័័យមេ�ធា
វី ីស្រុ� ុក ហើ�ើយចង់់និិយាយជាមួួ យបុុគ្គគលិិកសង្គគ ម
ឬអ្នន កតស៊ូូ�មតិិសម្រា�ប់់ជនរងគ្រោះ��ះ ដើ�ើម្បីី�
ស្វែ�ែងយល់់បន្ថែ�ែមអំំពីីសេ�វាកម្មម នេះ�ះ
សូូ មធ្វើ�ើ�ការទំំនាក់់ទំំនងមក៖
Manhattan៖ 212-335-9040
Bronx៖ 718-590-2114
Brooklyn៖ 718-250-3820
Queens៖ 718-286-6812
Staten Island៖ 718-697-8333

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្លាាប់់ជាជនរងគ្រោះ��ះដោ�យបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋកើ�ើតចេ�ញពីី
សេ�ចក្តីី�ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម អ្នន កអាចទំំនាក់់ទំំនងអង្គគ ការដែ�លមានមូូ លដ្ឋាា ន
នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍របស់់អ្ននកសម្រា�ប់់ការគាំំទ្រ�
បន្ថែ�ែមលើ�ើកម្មម វិ ិធីីជំំនួួយរបស់់រដ្ឋាា ភិិបាល អង្គគ ការសហគមន៍៍មួួយចំំនួួនអាចជួួយធ្វើ�ើ �ផែ�នការសុុវត្ថិិ�ភាព និិងផ្តតល់់ការគាំំទ្រ�
លើ�ើ វិ ិធីីរាយការណ៍៍ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ ជាមួួ យនឹឹងបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋកើ�ើតចេ�ញពីីសេ�ចក្តីី�ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតច្បាាប់់ ឬផ្តតល់់ការណែ�នាំំ
និិងសេ�វាកម្មម ។ អ្នន កអាចហៅ�ទូូ រសព្ទទ សម្រា�ប់់ជំំនួួយក្នុុ�ងភាសាដែ�លអ្នន កចង់់បាន។

ភាសាអង់់គ្លេ�េស

Asian Americans for Equality:
212-979-8988 (Manhattan)
718-961-0888 (Flushing, Queens)
718-316-9993 (Jackson Heights, Queens)
Korean Community Services:
718-939-6137

ភាសាកូូ រ៉េេ�

MinKwon Center for Community Action:
718-460-5600
Korean Community Services:
718-939-6137

ភាសាចិិនកុុកងឺឺ

Chinese American Planning Council:
212-941-0030 (Manhattan)
718-358-8899 (Queens)
718-492-0409 (Brooklyn)
Asian Americans For Equality:
212-979-8988 (Manhattan)
718-961-0888 (Flushing, Queens)
718-316-9993 (Jackson Heights, Queens)

ភាសាវៀ�ៀតណាម + ខ្មែ�ែរ

MeKong: 347-918-9220

ដើ�ើម្បីី�រាយការណ៍៍អំំពីីបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋកើ�ើតចេ�ញពីីសេ�ចក្តីី�ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម
ហៅ�ទូូ រសព្ទទ មកកាន់់លេ�ខ 911 ៖
ជំំហានទីី 1

ទូូ រសព្ទទ ៖ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក ឬនរណាម្នាាក់់ដែ�លអ្នន កស្គាាល់់ធ្លាា ប់់ទទួួលរងបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋកើ�ើតចេ�ញពីីសេ�ចក្តីី �ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម
ចូូ រទូូ រសព្ទទទៅ�កាន់់លេ�ខ 911 ។
សម្គាាល់់៖ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវការជំំនួួយជាភាសារបស់់អ្ននក សូូ មនិិយាយឈ្មោះ�ះ�ភាសា ឬជាពាក្យយគ្រា�មភាសារបស់់អ្ននក
(ឧទាហរណ៍៍ “Mandarin”) ជាភាសាអង់់គ្លេ�េស។ វានឹឹងមានការពន្យាាពេ�លខណៈៈពេ�លដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�ករ 911 ភ្ជាា ប់់
ការហៅ�របស់់អ្ននកទៅ�អ្នន កបកប្រែ��ភាសា។

ជំំហានទីី 2

ចែ�ករំំ លែ�ក ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តឱ្យយបានច្បាាស់់លាស់់៖ មន្រ្តី�ី �ល្បាាត NYPD នឹឹងត្រូ�ូវបានបញ្ជូូន
� ទៅ�ទីីតាំំងរបស់់អ្ននក និិង
ចុះះ�យកនូូ វព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តនៃ�ហេ�តុុការណ៍៍នោះ�ះ រួ ួមទាំ ំងការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដោ�យភាពលំំអៀ�ៀងណាមួួ យ។ បន្ទាាប់់មក
ក្រុ� ុមការងារ NYPD ទាក់់ទងនឹឹងបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋកើ�ើតចេ�ញពីីសេ�ចក្តីី �ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម ដែ�លជាអង្គគ ភាពជំំនាញមួួ យនៅ�ក្នុុ�ង
NYPD នឹឹងធ្វើ�ើ�ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត និិងកំំណត់់ថាតើ�ើហេ�តុុការណ៍៍នេះ�ះគួួ រតែ�ត្រូ�ូវបានគេ�ចាត់់ទុុកថាជា
បទឧក្រិ�ិដ្ឋឋកើ�ើតចេ�ញពីីសេ�ចក្តីី �ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មដែ�រឬទេ�។
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ទាក់់ទងទៅ�បន្ទាាប់់៖ ក្នុុ�ងករណីីភាគច្រើ��ើន អ្នន កតស៊ូូ�មតិិសម្រា�ប់់ជនរងគ្រោះ��ះដោ�យសារបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ ដែ�លបានចាត់់
តាំំងដោ�យទីីក្រុ� ុងនឹឹងទាក់់ទងទៅ�អ្នន កបន្ទាាប់់ទៀ�ៀត ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 24-48 ម៉ោ�ោ ងតាមទូូ រសព្ទទ និិងតាមអ៊ីី�មែ�ល។
សម្គាាល់់៖ ការហៅ�ទូូ រសព្ទទអាចមកពីីលេ�ខដែ�លក្រុ� ុមហ៊ុុ�នទូូ រសព្ទទបិិទ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�កំំពុុងហៅ�ចេ�ញពីីមូូ លដ្ឋាានរបស់់
ពួួ កគេ� ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�មិិនអាចទាក់់ទងអ្នន កបាន ពួួ កគេ�នឹឹងទុុកសារជាសំំឡេ�ងជាមួួ យនឹឹងលេ�ខទូូ រសព្ទទ
ដូូ ច្នេះ�ះ�អ្នន កអាចហៅ�ទូូ រសព្ទទមកកាន់់ពួួកគេ�វិ ិញបាន។
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