
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាជនរងបើប្រ�ះបើ�យ�ទឧប្រកិដ្ឋឋនៃនការ
សិអ �់បើ�ើ ើម អ្ននកមានសិិទិិដូ្ឋចខាងបើប្រកាមបើនះ៖

រកាការសិមាា ត់់៖ អ្ននកមានសិិទិ្ធិិរាយការណ៍៍ជាមួួយ
មួន្ត្រីនី�អ្ននុវតី្តច្បាាប់់ មួិនថាស្ថាា នភាពឯកស្ថាររប់សិ់
អ្ននកយ៉ាា ងណាក៏ដោ�យ។ នាយក�ា ននគរបាលក្រុកងុ 
New York (New York City Police 
Department, NYPD) នឹងមួិនសួិរអ្ននកអ្នំព�ស្ថាា ន
ភាពអ្នដោនីាក្រុប់ដោវសិន៍រប់សិ់អ្ននកដោទ្ធិ ដោ�ើយដោសិវាកមួម 
គាំំក្រុទ្ធិអាច្បារកបានសិក្រុមាប់់អ្ននករាល់គាំន ។

ឯកជនភាព៖ អ្ននកមានសិិទិ្ធិិទ្ធិទួ្ធិលបានការការ
ពារភាពឯកជនរប់សិ់អ្ននក រមួួទាំងំទ្ធិំដោនារផូ្លូ �វដោ�ទ្ធិ 
ឬអ្នតី្តសិញ្ញាា ណ៍ដោ�ទ្ធិរប់សិ់អ្ននក។ មួន្ត្រីនី�អ្ននុវតី្តច្បាាប់់មួិន
ក្រុត្តវូបានអ្ននុញ្ញាា ត្តឱ្យយចែច្បាកចាយព័ត្ត៌មានរប់សិ់អ្ននកជា
មួួយស្ថាធារណ៍ៈជន ឬក្រុកមុួក្រុគួស្ថាររប់សិ់អ្ននកដោ�ើយ។

ជំនួយដ្ឋល់់ជនរងបើប្រ�ះ៖ កមួម វធិី�ផី្លូល់ជំនួយ
ដល់ជនរងដោក្រុគាំះដោ�យប់ទ្ធិឧក្រុកិដា (Crime 
Victim Assistance Program, CVAP) 
ក្រុត្តវូបានដោរៀប់ច្បាំដោ�ើងដោ�យ Safe Horizon 
និងផី្លូល់នូវដោសិវាកមួមផូ្លូ �វច្បាិតី្ត រាងកាយ 
និងដោសិវាកមួមចែផ្លូនក�ិរញ្ញា វតុ្ត� និងចែផ្លូនការសិុវត្តា ិ
ភាពប់នាា ប់់ព�មានប់ទ្ធិឧក្រុកិដាបានដោកើត្តដោ�ើង។ 
ចូ្បាលដោមួើលដោគ�ទ្ធិំព័រ nyc.gov/cvap ដោដើមួី� 
ចែសិែ ងរកអ្ននកត្តសិូូ មួត្តិសិក្រុមាប់់ជនរងដោក្រុគាំះ 
ដោ�យប់ទ្ធិឧក្រុកិដា (Crime Victim Advocates) 
ចែដលដោ�ជិត្តមូួល�ា នរប់សិ់អ្ននក។

បើ�យមិនគិិត់ថាបើត់ើឧ�បតិ់ិបើ�ត់ុប្រត់វូបានកំណត់់ 
ថាជា�ទឧប្រកិដ្ឋឋបើកើត់បើចញពីបើសិចកីិសិអ �់បើ�ើ ើមឬ 
ក៏អ្នត់់បើ�ះ ចា�់សិិទិិមនុសិសបើ�កុ�ងទីប្រកងុនឹង 
ផិ្តល់់ការការពារ�ន្ថែនែមបើទៀត់ប្រ�ឆាំងំនឹងការយា 
យីបើ�យការបើរ ើសិបើអ្នើង។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រ�ឈមមុ 
�នឹងការគិំរាមកំន្ថែ�ង ការបើប្រ�ើអ្នំបើពើ�ិងា ឬ 
ការ�ូចខាត់ប្រទពយសិមបតិ់ិរ�សិ់អ្ននកបើ�យន្ថែផ្តអកបើល់ើ
អ្នតិ់សិញ្ញាា ណរ�សិ់អ្ននក សូិមទាក់ទងគិណៈកមមការ 
NYC សិិីពីសិិទិិមនុសិស (NYC Commission 
on Human Rights) បើ�បើល់ើបើគិ�ទំព័រ 
NYC.gov/ReportDiscrimination។

ការយិាល់័យបើមធាវ ើប្រ�ចាំបំ្រសិកុនីមួយៗមានក្រុកមុួ
អ្ននកដោធីែ ើការចែផ្លូនកសិងគមួ និងអ្ននកត្តសិូូ មួត្តិដោដើមួី� 
ជនរងដោក្រុគាំះចែដលអាច្បាជួយអ្ននកកុ�ងដំដោណ៍ើរការ 
ន�ត្តិវធិី�រប់សិ់ត្តុលាការ និងផី្លូល់ដោសិវាសិងគមួ 
និងក្រុប់ឹកាសិក្រុមាប់់ជនរងដោក្រុគាំះដោ�យប់ទ្ធិឧក្រុកិដា 
ស្ថាកី� និងក្រុកមុួក្រុគួស្ថាររប់សិ់ពួកដោគ។

ក្រុប់សិិនដោប់ើអ្ននកជាជនរងដោក្រុគាំះ ឬស្ថាកី�ពាក់ព័និ 
កុ�ងករណ៍�ប់ដោណីាះអាសិននដោ�ការយិ៉ាល័យដោមួធា
វកី្រុសិកុ ដោ�ើយច្បាង់និយ៉ាយជាមួួយប់ុគគលិកសិងគមួ 
ឬអ្ននកត្តសិូូ មួត្តិសិក្រុមាប់់ជនរងដោក្រុគាំះ ដោដើមួី�
ចែសិែ ងយល់ប់ចែនាមួអ្នំព�ដោសិវាកមួមដោនះ 
សូិមួដោធីែ ើការទ្ធិំនាក់ទ្ធិំនងមួក៖
Manhattan៖ 212-335-9040
Bronx៖ 718-590-2114
Brooklyn៖ 718-250-3820 
Queens៖ 718-286-6812
Staten Island៖ 718-697-8333

ការចូល់បើប្រ�ើភាសា៖ អ្ននកមានសិិទិ្ធិិទ្ធិទួ្ធិលដោសិវាកមួម 
និងជំនួយជាភាស្ថាចែដលអ្ននកច្បាង់បាន រមួួទាំងំ 
ព័ត្ត៌មានចែដលក្រុត្តវូបានប់កចែក្រុប់ និងរបាយការណ៍ ៍
រប់សិ់ប់ាូល�សិចែដលឆូ្លុះ�ះប់ញំ្ញាំងយ៉ាា ងក្រុត្តឹមួក្រុត្តវូនូវអ្នែ �ចែដល 
អ្ននកកំពុងនិយ៉ាយដោ�ដោពលប់កចែក្រុប់ដោ�ជា 
ភាស្ថាអ្នង់ដោគេសិ។

ការសិងសិឹក៖ អ្ននកក្រុត្តវូបានការពារព�សិកមួមភាព 
ចែដលប់ងកដោក្រុគាំះថាន ក់ ឬផ្លូលអ្នវជិជមានចែដលបាន 
ក្រុប់ឆាំំងដល់អ្ននកសិក្រុមាប់់ការរាយការណ៍៍ការណ៍៍អ្នំព� 
ដោ�ត្តុការណ៍ ៍ឬការដោរសីិដោអ្នើងដល់មួន្ត្រីនី�អ្ននុវតី្តច្បាាប់់។

nyc.gov/StopHate



ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធាា �់ជាជនរងបើប្រ�ះបើ�យ�ទឧប្រកិដ្ឋឋបើកើត់បើចញព ី
បើសិចកីិសិអ �់បើ�ើ ើម អ្ននកអាចទំ�ក់ទំនងអ្នងគការន្ថែដ្ឋល់មានមូល់�ឋ ន
បើ�កុ�ងសិ�គិមន៍រ�សិ់អ្ននកសិប្រមា�់ការ�បំ្រទ

បើដ្ឋើមបីរាយការណ៍អ្នំពី�ទឧប្រកិដ្ឋឋបើកើត់បើចញពីបើសិចកីិសិអ �់បើ�ើ ើម 
បើ�ទូរសិពទមកកាន់បើល់� 911 ៖ 

�ន្ថែនែមបើល់ើកមម វធិីីជំនួយរ�សិ់រ�ឋ ភិិបាល់ អ្នងគការសិ�គិមន៍មួយចំនួនអាចជួយបើធីើ ើន្ថែផ្តនការសិុវត់ែ ិភាព និងផិ្តល់់ការ�បំ្រទ
បើល់ើវធិីីរាយការណ៍ន្ថែដ្ឋល់ពាក់ព័និជាមួយនឹង�ទឧប្រកិដ្ឋឋបើកើត់បើចញពីបើសិចកីិសិអ �់បើ�ើ ើម បើដ្ឋើមបីអ្ននុវតិ់ចា�់ ឬផិ្តល់់ការន្ថែណ� ំ
និងបើសិវាកមម។ អ្ននកអាចបើ�ទូរសិពទសិប្រមា�់ជំនួយកុ�ងភាសាន្ថែដ្ឋល់អ្ននកចង់បាន។

ភាសាអ្នង់បើគិាសិ 
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 

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

ភាសាចិនកុកងឺ 
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)

ភាសាបើវៀត់ណាម + ន្ថែ�មរ 
MeKong: 347-918-9220

ជំហានទី 1 
ទូរសិពទ ៖ ក្រុប់សិិនដោប់ើអ្ននក ឬនរណាមាន ក់ចែដលអ្ននកស្ថាគ ល់ធាេ ប់់ទ្ធិទួ្ធិលរងប់ទ្ធិឧក្រុកិដាដោកើត្តដោច្បាញព�ដោសិច្បាកី�សិអ ប់់ដោ�ើ ើមួ 
ចូ្បារទូ្ធិរសិពាដោ�កាន់ដោល� 911 ។
សិមាគ ល់៖ ក្រុប់សិិនដោប់ើអ្ននកក្រុត្តវូការជំនួយជាភាស្ថារប់សិ់អ្ននក សូិមួនិយ៉ាយដោ�ម ះភាស្ថា ឬជាពាកយក្រុគាំមួភាស្ថារប់សិ់អ្ននក 
(ឧទាំ�រណ៍ ៍“Mandarin”) ជាភាស្ថាអ្នង់ដោគេសិ។ វានឹងមានការពនាដោពល�ណ៍ៈដោពលចែដលក្រុប់ត្តិប់តិី្តករ 911 ភាជ ប់ ់
ការដោ�រប់សិ់អ្ននកដោ�អ្ននកប់កចែក្រុប់ភាស្ថា។ 

ជំហានទី 2 
ន្ថែចករំន្ថែល់ក ព័ត់៌មានល់មអ ិត់ឱ្យយបានចាសិ់លាសិ់៖ មួន្ត្រីនី�លាត្ត NYPD នឹងក្រុត្តវូបានប់ញូ្ញ�នដោ�ទ្ធិ�តាំំងរប់សិ់អ្ននក និង
ច្បាុះយកនូវព័ត្ត៌មានលមួអ ិត្តនៃនដោ�ត្តុការណ៍៍ដោនាះ រមួួទាំងំការដោលើកទ្ធិឹកច្បាិតី្តដោ�យភាពលំដោអ្នៀងណាមួួយ។ ប់នាា ប់់មួក 
ក្រុកមុួការងារ NYPD ទាំក់ទ្ធិងនឹងប់ទ្ធិឧក្រុកិដាដោកើត្តដោច្បាញព�ដោសិច្បាកី�សិអ ប់់ដោ�ើ ើមួ ចែដលជាអ្នងគភាពជំនាញមួួយដោ�កុ�ង 
NYPD នឹងដោធីែ ើការដោសិុើប់អ្នដោងកត្តប់ចែនាមួដោទ្ធិៀត្ត និងកំណ៍ត្ត់ថាដោត្តើដោ�ត្តុការណ៍៍ដោនះគួរចែត្តក្រុត្តវូបានដោគចាត្ត់ទ្ធិុកថាជា
ប់ទ្ធិឧក្រុកិដាដោកើត្តដោច្បាញព�ដោសិច្បាកី�សិអ ប់់ដោ�ើ ើមួចែដរឬដោទ្ធិ។

ជំហានទី 3 
ទាក់ទងបើ���ទ �់៖ កុ�ងករណ៍�ភាគដោក្រុច្បាើន អ្ននកត្តសិូូ មួត្តិសិក្រុមាប់់ជនរងដោក្រុគាំះដោ�យស្ថារប់ទ្ធិឧក្រុកិដា ចែដលបានចាត្ត់ 
តាំំងដោ�យទ្ធិ�ក្រុកងុនឹងទាំក់ទ្ធិងដោ�អ្ននកប់នាា ប់់ដោទ្ធិៀត្ត កុ�ងរយៈដោពល 24-48 ដោមាា ងតាំមួទូ្ធិរសិពា និងតាំមួអ្នុ�ចែមួល។ 
សិមាគ ល់៖ ការដោ�ទូ្ធិរសិពាអាច្បាមួកព�ដោល�ចែដលក្រុកមុួ�ូុនទូ្ធិរសិពាប់ិទ្ធិ ក្រុប់សិិនដោប់ើពួកដោគកំពុងដោ�ដោច្បាញព�មូួល�ា នរប់សិ់ 
ពួកដោគ ដោ�ើយក្រុប់សិិនដោប់ើពួកដោគមួិនអាច្បាទាំក់ទ្ធិងអ្ននកបាន ពួកដោគនឹងទ្ធិុកស្ថារជាសិំដោ�ងជាមួួយនឹងដោល�ទូ្ធិរសិពា  
ដូដោច្បានះអ្ននកអាច្បាដោ�ទូ្ធិរសិពាមួកកាន់ពួកដោគវញិបាន។ 
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