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[ប�� �លេ�� ះ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន0

1] 
 

េសចក� ីជូនដំណឹងស� ីពីសិទ� ិ�ន់�ប់�កម�សិទ� ិែដលស� ិតេ្រ�មច�ប់ស� ីពីអំេពើហិង�្រប�ំងនឹង�ស� 1ី

2 
 

 
ជូនចំេ�ះអ�កជួលលំេ��� ន និងេបក�ជន�ក់�ក្យសំុ�ងំអស់ 
 
ច�ប់ស� ីពីអំេពើហិង�្រប�ំងនឹង�ស� ី (VAWA) ផ�ល់ជូន�រ�រ�រដល់ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន

�រ�ត់ជួប បុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់។  �រ�រ�រេ�យច�ប់ VAWA ែដល�ចេ្របើ�នមិន

ែមនែតចំេ�ះ�ស� ីប៉ុេ�� ះេទ  ប៉ុែន��ចេ្របើ�នេស� ើ�ព�� ចំេ�ះបុគ�ល�ងំអស់ េ�យមនិគិតពីេភទ អត�ស�� ណេយ៉នឌ័

រ ឬទំេ�រ�ររមួេភទ។2

3  ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍លំេ��� ន និងទី្រក �ងសហរដ��េមរ �ក (HUD) គឺ��� ក់�រសហព័ន� ែដល្រត�ត

ពិនិត្យ� [ប�� �លេ�� ះកម� វ �ធី ឬជំនួយ�រជួលលំេ��� ន] ្រសប�មច�ប់ VAWA ។  េសចក� ីជូនដំណឹងេនះ ពន្យល់អំពី

សិទ� ិរបស់អ�កែដលស� ិតេ្រ�មច�ប់ VAWA ។ សំណំុែបបបទស� ីពី�រប�� ក់ែដល�នអនុម័ត�ម HUD ្រត�វ�ន�� ប់េ�

នឹងេសចក� ីជូនដំណឹងេនះ។  អ�ក�ចបំេពញសំណំុែបបបទេនះ េដើម្ីប ប�� ញ�អ�ក�នអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ ឬ�ជនរង

េ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់ េហើយអ�ក�ន

បំណងចង់េ្របើសិទ� ិរបស់អ�កែដលស� ិតេ្រ�មច�ប់ VAWA”។   

 
�រ�រ�រស្រ�ប់អ�កជួលលំេ��� ន 
 
 
�មរេបៀបេផ្សងេទៀត ្របសិនេបើអ�ក�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប្់រ�ន់ចំេ�ះជំនួយែដលស� ិតេ្រ�ម [េ�� ះប�� �លេ�� ះកម�

 វ �ធី ឬជំនួយជួលលំេ��� ន], អ�កមិន�ច្រត�វ�នបដិេសធចំេ�ះ�រទទួល�� ល់ ឬបដិេសធជំនួយ េ�យ�រែតអ�ក�ន

អំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ ឬ�ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ 

ឬ�រឈ� ប�ប់។    

 
�រ�រ�រស្រ�ប់អ�កជួលលំេ��� ន 
 
្របសិនេបើអ�កនឹងទទួល�នជំនួយែដលស� ិតេ្រ�ម [េ�� ះប�� �លេ�� ះកម� វ �ធី ឬជំនួយជួលលំេ��� ន], អ�ក�ចមិន្រត�វ

�ន បដិេសធជំនួយ ្រត�វប�្ឈប់ពី�រចូលរមួ ឬ្រត�វបេណ� ញេចញពីលំេ��� នជួលរបស់អ�ក េ�យ�រែតអ�ក�នអំេពើ

ហិង�ក� �ង្រគ��រ ឬ�ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ  អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ

�រឈ� ប�ប់។    

                                                 
1  េសចក� ីជូនដំណឹងេនះ េ្របើ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP ស្រ�ប់អ�កផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន បុ៉ែន�អ�កផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន 
្រត�វ ប�� �លេ�� ះរបស់ខ� �ន�កែន�ងែដល្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP ្រត�វេ្របើ្រ�ស់។  បទប្ប�� ត� ិ�ក់�ក់ៃនកម� វ �ធីអភិវឌ្ឍ
លំេ��� ន និង 
ទី្រក �ង HUD កំណត់អត�ស�� ណរបស់បុគ�ល ឬអង��ពែដលទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រផ�ល់េសចក� ីជូនដំណឹងស� ីពីសិទិ��ន់�ប់�កម�
សិទ�ិ។ 
2 េ�ះបី��នេ�� ះច�ប់េនះក៏េ�យ ក៏�រ�រ�រេ�យច�ប់ VAWA �ចេ្របើ�នេ�យមិនគិតពីេភទ អត�ស�� ណេយនឌ័រ ឬទំេ�រ
ផ� �វេភទេឡើយ។ 
3 អ�កផ�ល់េស�កម�លេំ��� នមិន�ចេរ �សេអើងេ�យែផ�កេលើេលើមូល�� នចរ �កលក�ណៈែដល�ន�រ�រ�មួយេឡើយ ែដលរមួ�ន
�តិ�សន៍ ពណ៌សម្ប� រ ្របភពេដើមជន�តិ �ស� េភទ �� ន�ព្រគ��រ និងពិ�រ�ព ឬ�យុ។  លំេ��� ន HUD-ជំនួយ និង 
HUD-��្រត�វេរៀបចំេឡើង ែដល�ចរក�នស្រ�ប់បុគ�ល�នសិទ�ិ្រសបច�ប់�មែបបេផ្សង�ងំអស់ េ�យមិនគិតពីទំេ�រផ� �វេភទ
ែដល�� ំេមើល ឬ�ក់ែស� ង  អត�ស�� ណេយ៉នឌ័រ ឬ�ន្រគ��រឬអត់។   

Cambodian 



2 
 

សំណំុែបបបទ HUD-5380 

(30/06/2017) 

 
ដូច�� េនះផងែដរ ្របសិនេបើអ�ក ឬបុគ�លែដល�នសម� ័ន��ពរបស់អ�ក ឬ�ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើ

ហិង�ៃន �រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់ េ�យស�ជកិ�� ក់ៃន្រក �ម្រគ��ររបស់អ�ក ឬេភ��វ

��� ក់េ�ះ អ�កមិន�ច្រត�វ�នបដិេសធជំនួយជួលលំេ��� ន ឬសិទ� ិ�ន់�ប់ែដលស� ិតេ្រ�ម [េ�� ះប�� �លេ�� ះកម�

 វ �ធី ឬជំនួយជួលលំេ��� ន] ែតមួយគត់ចំេ�ះមូល�� នៃនសកម��ពឧ្រកិដ�កម�េ�យ�� ល់ ែដល�ក់ព័ន�នឹងអំេពើហិង�

ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់។ 

 

បុគ�លែដល�នសម� ័ន��ព �នន័យ� ប� ី្របពន�  ឪពុក�� យ បងប� �ន្រប �ស បងប� �ន្រសី ឬកូនរបស់អ�ក ឬបុគ�លែដលក� �ង

េ�ះអ�កែដលស� ិតេ�កែន�ងរបស់��បិ� ឬ��ព��ល (ឧ�ហរណ៍បុគ�ល�ក់ព័ន�  គឺស� ិតេ�ក� �ង�រែថ� ំសិទ� ិេធ� �

���ព��ល ឬ�រ្រគប់្រគងរបស់អ�ក); ឬបុគ�ល  អ�កជួលលំេ��� ន ឬអ�ក�ន់�ប់លំេ��� ន��� ក់ ែដលរស់េ�

ក� �ង្រគ��ររបស់អ�ក។ 

 
�រយកេចញជនរ�េ�ភបំ�ន ឬឧ្រកិដ�ជនពី្រគ��រ 
 
្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP �ចែបងែចក (�ពីរចំែណក) កិច�សន�ជួលលំេ��� នរបស់អ�ក �េ�លបំណង

េដើម្ីប បេណ� ញបុគ�ល ឬប�� ប់ជំនួយបុគ�លែដល�នចូលរមួក� �ងសកម��ពឧ្រកិដ�  (ជនរ�េ�ភបំ�ន ឬឧ្រកដិ�ជន) េ�យ

�� ល់ ែដល �ក់ទងេ�នឹងអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�

ប់។ ។   

 
្របសិនេបើ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP េ្រជើសេរ �សយកេចញជនរ�េ�ភបំ�ន ឬឧ្រកិដ�ជន ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�

លំេ��� ន HP �ចមិនដកយកសិទ� ិរបស់អ�កជួលលំេ��� ន្រសបច�ប់ េបើមិនដូេច�ះេទ �ក់េ�សអ�កជួលលំេ��� ន

ែដលេ�សល់។  ្របសិន េបើជនរ�េ�ភបំ�ន ឬឧ្រកិដ�ជនែដលបេណ� ញេចញ គឺ�អ�កជួលលំេ��� នែត�� ក់ េដើម្ីបបេង� ើត

េឡើង�ព�នសិទ� ិ្រសបច�ប់ចំេ�ះជំនួយែដលសិ� តេ្រ�មកម� វ �ធីេនះ ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP ្រត�វែត

អនុ�� តឱ្យអ�កជួលលំេ��� នែដល�ជនរងេ្រ�ះ និង ស�ជិក្រគ��រេផ្សងេទៀត េដើម្ីបស� ិតេ�ក� �ងលំេ��� នមួយរយៈ

េពល  ក� �ងេ�លបំណងេដើម្ីបបេង� ើត�ព�នសិទ� ិ្រសបច�ប់ ែដលស� ិតេ្រ�មកម� វ �ធីេនះ ឬស� ិតេ�េ្រ�មកម� វ �ធីលំេ�

�� ន HUD មួយេផ្សងេទៀត ែដល្រគប់្រគងេ�យច�ប់ VAWA ឬែស� ងរក លំេ��� នជំនួស។   

 
�រយកេចញជនរ�េ�ភបំ�ន ឬឧ្រកិដ�ជនពី្រគ��រេ�ះ ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP ្រត�វែតអនុវត��មនីតិវ �ធី

ស� ីពី �របេណ� ញេចញេ��� ក់សហព័ន�  រដ�  និងមូល�� ន។  េដើម្ីបែបងែចកកិច�សន�ជួលលំេ��� ន ្រក �មហុ៊នផ�ល់េស�កម�

លំេ��� ន HP �ចេស� ើសុំអ�កេដើម្ីបផ�ល់ជូនឯក�រ ប៉ុែន�មិន្រត�វ�ន�ម�រេឡើយចំេ�ះឯក�រ ឬលិខិតប�� ក់ឧបទ�វ

េហតុៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់។ 

 
�រ�� ស់ប� �រេ�លំេ��� នមួយេទៀត 
 
�ម�រេស� ើសុំរបស់អ�ក ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP �ចអនុ�� តឱ្យអ�កេដើម្ីប�� ស់ប� �រេ�លំេ��� នេផ្សងេទៀត 

ែដល �្រស័យេលើ�ព�ច្រប្រពឹត�េ��នចំេ�ះលំេ��� នេផ្សងេទៀត និងេ�ែតរក��រផ�ល់ជំនួយរបស់អ�ក។  េដើម្ីប

អនុម័ត�ម�រេស� ើសុំ ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP �ចេស� ើសុំអ�កេដើម្ីបផ�ល់ជូនឯក�រ ប៉ុែន�មិន្រត�វ�ន
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សំណំុែបបបទ HUD-5380 

(30/06/2017) 

�ម�រេឡើយចំេ�ះឯក�រ ឬលិខិត ប�� ក់ឧបទ�វេហតុៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី 

�ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់។  ្របសិនេបើ�រេស� ើរសុំេនះ គឺ�សំេណើសុំ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងស្រ�ប់�រសេ្រ�� ះប�� ន់

េ�ះ អ�កផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន �ចេស� ើសុំអ�កឱ្យ�ក់សំេណើ��យលក�ណ៍អក្សរ ឬបំេពញសំណំុែបបបទ�ទីកែន�ង

ែដលអ�កប�� ក់� អ�កបំេពញ�មលក�ណៈវ �និច� ័យ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងស្រ�ប់�រសេ្រ�� ះប�� ន់ ែដលស� ិតេ្រ�មច�ប់ 

VAWA។  លក�ណៈវ �នចិ�យ័គឺ៖ 

(1) អ�ក�ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រ

ឈ�ប�ប់។  ្របសិនេបើអ�កផ�ល់េស�កម�លំេ��� នរបស់អ�ក មិន�នឯក�រែដលប�� ក់� អ�ក�ជនរងេ្រ�ះ

ៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់េ�ះេទ អ�ក

ផ�ល់េស�កម�លំេ��� នរបស់អ�ក�ចេស� ើសុំអ�កនូវឯក�រែបបេនះ ដូចែដល�នេរៀប�ប់ក� �ងែផ�កឯក�រ�ង

េ្រ�ម។ 

(2) អ�កេស� ើសំុ�៉ងច�ស់�ស់ចំេ�ះ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងស្រ�ប់�រសេ្រ�� ះប�� ន់។ អ�កផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន

របស់អ�ក �ចេ្រជើសេរ �សេដើម្ីប�ម�រ�អ�ក្រត�វ�ក់ជូនសំណំុែបបបទឬ�ចទទួលយកសំេណើ��យលក�ណ៍

អក្សរ ឬ�� ល់�ត់។   

(3) អ�ក�នជំេនឿសមេហតុផល� �ន�រគំ�មេ�េពលខ� ី�ងមុខ េកើតេឡើងេ�យ�រអំេពើេ�រេ� េបើអ�ក

ស� ិតេ�ក� �ងផ�ះបច� �ប្បន� របស់អ�ក។  

េហើយេនះ�នន័យ� អ� ក�នមូលេហតុភ័យ�� ច�្របសិនេបើអ�កមិនទទួល�ន�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងេ�ះេទ 

អ�ក�ចនឹងទទួលរងអំេពើហិង��េពលដ៏ខ� ។ី   

 
ឬ 
 
អ�កគឺ�ជនរងេ្រ�ះៃន�ររ�េ�ភផ� �វេភទ និង�រ�យ ែដល�នេកើតេឡើងេ�េលើបរ �េវណលំេ��� នក� �ងរយៈ

េពល 90 ៃថ�ៃនៃថ�្របតិទិន មុនេពលអ�កេស� ើសំុ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ង។  ្របសិនេបើអ�ក�ជនរងេ្រ�ះៃន�ររ�េ�ភផ� �វ

េភទ ប�� ប់មកេ�យ �នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់បែន�មេទៀតចំេ�ះ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងស្រ�ប់�រសេ្រ�� ះ

ប�� ន់ េ�យ�រែតអ�កេជឿ�ក់េ�យសមេហតុផល� អ�ក្រត�វ�នគំ�មកំែហងចំេ�ះេធ� �ឱ្យ�នេ្រ�ះ�� ក់ែដល

ជិតេកើត�នេឡើងពីអំេពើហិង�តេ�េទៀត ្របសិន េបើអ�កេ�ែតស� ិតេ�ក� �ងលំេ��� នរបស់អ�កេ�ះ អ�ក�ច

�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ចំេ�ះ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងស្រ�ប់�រសេ្រ�� ះប�� ន់ ្របសិនេបើ�ររ�េ�ភផ� �វេភទ

េកើត�នេឡើង�ន េ�េលើបរ �េវណកម�សិទ� ិ ែដលក� �ងេ�ះអ�កកំពុងែស� ងរក�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ង េហើយ��រ�យ

�នេកើតេឡើងក� �ងរយៈេពល 90 ៃថ�ៃនៃថ�្របតិទិន មុនេពលអ�កេស� ើសុំច�ស់�ស់ ចំេ�ះ �រ�� ស់ប� �រទីកែន�ង។      

 
្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP នឹងរក��រស�� ត់�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងស្រ�ប់�រសេ្រ�� ះប�� ន ់ស្រ�បជ់នរង
េ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់ និងទី�ំងៃន
�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ង�មួយេ�យជនរងេ្រ�ះ�� និង្រគ��ររបស់ពួកេគ។ 
 
ែផន�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងស្រ�ប់�រសេ្រ�� ះប�� ន់របស់្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP ផ�ល់ព័ត៌�នបែន�មេទៀតអំពី
�រ�� ស់ប� �រ ទីកែន�ងស្រ�ប់�រសេ្រ�� ះប�� ន់ េហើយ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP  ្រត�វថតចម�ងែផន�រ�� ស់ប� �រ
ទីកែន�ងស្រ�ប់ �រសេ្រ�� ះប�� ន់ ែដល�ច�នស្រ�ប់អ�ក េបើអ�កេស� ើសុំពិនិត្យេមើល�។ 
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សំណំុែបបបទ HUD-5380 

(30/06/2017) 

�រចង្រកងឯក�រ�អ�ក�ជនរងេ្រ�ះ ឬ អ�ក�ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរស

និង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ�ប�ប់ 

្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP �ចេស� ើសុំអ�កេដើម្ីបផ�ល់ជូនឯក�រ ប៉ុែន�មិន្រត�វ�ន�ម�រេឡើយចំេ�ះឯក�រ 

“ប�� ក់” �អ�ក�ជនរងេ្រ�ះ ឬ អ�ក�ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �រ

រ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រ ឈ� ប�ប់។  សំេណើែបបេនះពី្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP ្រត�វសរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរ 

និង្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP ្រត�វែតផ�ល់ជូនអ�ក�៉ងេ�ច�ស់រយៈេពល 14 ៃថ�ៃនៃថ�េធ� ��រ (ៃថ�េ�រ� 

�ទិត្យ និងៃថ�ឈប់ស្រ�កសហព័ន�  មិន្រត�វ�ន�ប់ប�� �ល) ពីៃថ�ែដលអ�កទទួល�ន�ករេស� ើសុំផ�ល់ឯក�រ។  ្រក �មហ៊ុន

ផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP �ចពន�េពល ៃថ�ផុតកំណត់�រ�ក់ជូនឯក�រ�ម�រេស� ើសុំរបស់អ�ក ប៉ុែន�មិន្រត�វ

�ម�រេឡើយ។ 

 
អ�ក�ចផ�ល់ជូនឯក�រមួយច�ប់ដូច�ងេ្រ�ម ជូនេ�្រក �មហុ៊នផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP ទុក�ឯក�រ។  ��

ជេ្រមើសរបស់ អ�ក� ឯក�រ�មួយ�ងេ្រ�ម េដើម្ីប�ក់ជូន ្របសិនេបើ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP េស� ើសុំអ�ក

ឱ្យផ�ល់ជូនឯក�រ ែដលអ�ក�ជនរងេ្រ�ះ ឬ អ�ក�ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួប

បុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់។ 

• សំណំុែបបបទអំពី�រប�� ក់អនុម័ត HUD ែដល�នប�� ប់ ផ�ល់ជូនអ�កេ�យ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ�

�� ន HP េ�យ�ន�រជូនដំណឹងេនះ ែដលផ�ល់ឯក�រឧប្បត� ិេហតុៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន

�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់។ សំណំុែបបបទនឹង�កសួរេ�� ះរបស់អ�ក 

�លបរ �េច�ទ េ�៉ង និងទីកែន�ងឧបទ�វេហតុៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី 

�ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់ និង�រពណ៌�អំពីឧប្បត� ិេហតុេនះ។  សំណំុែបបបទប�� ក់េនះ ែដលផ�ល់

ជូនេ�ះ រមួប�� �ល�ងំេ�� ះជនរ�េ�ភបំ�ន ឬឧ្រកិដ�ជន ្របសិនេបើអ�កបំ�នេ�� ះរបស់ជនរ�េ�ភ

បំ�ន ឬឧ្រកិដ�ជន្រត�វ�នេគ�� ល់ េហើយ�នសុវត� ិ�ពេដើម្ីប 

ផ�ល់ជូន។  

• កំណត់្រ�របស់ទី�� ក់�រអនុវត�ច�ប់សហព័ន�  រដ�  កុលសម� ័ន�  ែដនដី��េខត� ឬមូល�� ន តុ��រ ឬទី

�� ក់�ររដ��ល ែដលផ�ល់ឯក�រឧប្បត� ិេហតុៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង

�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់។  ឧ�ហរណ៍កំណត់្រ�ែបបេនះ រមួប�� �ល�ងំេសចក� ី�យ�រណ៍របស់

ប៉ូ លីស �រប�� ប់ប�� ែដល�រ�រ និង�រប�� ប់ប�� ទប់�� ត់ក� �ងចំេ�មអ�កដៃទេទៀត។  

• រ�យ�រណ៍ែដលអ�ក្រត�វចុះហត�េល�េ�យ�នហត�េល�របស់និេ�ជិត �� ក់�រ ឬអ�កស� ័្រគចិត�ៃនអ�ក

ផ�ល់េស�កម��ជនរងេ្រ�ះ េម�វ � អ�កជំ�ញវ ��� ជីវៈេវជ���ស�  ឬអ�កជំ�ញវ ��� ជីវៈ�ងសុខ�ពផ� �វចិត� 

(េ�យរមួ�� , "ែដល�នជំ�ញវ ��� ជីវៈ") ពីអ�ក�ងំេ�ះ ែដលអ�ក�នែស� ងរកជំនួយក� �ង�រេ�ះ្រ�យ

អំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់ ឬផលប៉ះ

�ល់ៃន�ររ�េ�ភបំ�ន និងេ�យអ�កជំ�ញវ ��� ជីវៈ�នេ្រជើសេរ �សេ�យអ�ក ែដលប�� ញេ្រ�ម�រ�ក់

ពិន័យសម្បថ ែដល�ត់ឬ�ងេជឿ�ក់� ឧបទ�វេហតុេនះ ឬឧបទ�វេហតុ��ៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើ

ហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់ គឺ�មូល�� នស្រ�ប់�រ�រ�រ។ 
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• រ�យ�រណ៍ ឬភស� ��ង�មួយេផ្សងេទៀត ែដល្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP �នយល់្រពមទទួលយ

ក។  

្របសិនេបើអ�កខក�ន ឬបដិេសធមិនផ�ល់ឯក�រ�ងំេនះក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ�ៃនៃថ�េធ� ��រេ�ះេទ ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�

កម�លំេ��� ន HP មិន្រត�វផ�ល់ជូនអ�កនូវ�រ�រ�រែដល�នេ�ក� �ងេសចក� ីជូនដំណឹងេនះេឡើយ។  

្របសិនេបើទទួល�នភស� ��ង�នជេ�� ះ ែដលឧបទ�វេហតុៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង

�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់ ែដល�ន្រប្រពឹត� (ដូច�សំណំុែបបបទប�� ក់ពីស�ជិកពីរ�ក់ ឬេ្រចើន�ក់ៃន

្រគ��រមួយ��  ែដល�ន�រប�� ក់អះ�ងនីមួយៗ ��ជនរងេ្រ�ះ េហើយែដល�ក់េ�� ះស�ជិកក� �ង្រគ��រែដលប� ឹង

�ម�រចំនួន�� ក់ ឬេ្រចើន�ក់េផ្សងេទៀត ��ជនរ�េ�ភបំ�ន ឬឧ្រកិដ�ជន) េ�ះ ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន 

HP �នសិទ� ិេស� ើសុំឱ្យអ�កផ�ល់ជូន ឯក�ររបស់�គីទីបីក� �ងរយៈេពល�មសិប 30 ៃថ�ក� �ងេ�លបំណងេដើម្ីបេ�ះ្រ�យ

ជេ�� ះេនះ។  ្របសិនេបើអ�កខក�ន ឬបដិេសធមិនផ�ល់ឯក�ររបស់�គីទីបី ែដល�នភស� ��ងមិន្រសប�� េ�ះ ្រក �ម

ហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP មិន្រត�វផ�ល់ជូនអ�កនូវ�រ�រ�រ ែដល�នេ�ក� �ងេសចក� ីជូនដំណឹងេនះេឡើយ។ 

 
�រែថរក�េរឿងស�� ត់ 
 
្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP ្រត�វែតរក�ព័ត៌�នស�� ត់�មួយែដលអ�កផ�ល់ជូន ែដល�ក់ទងេ�នឹង�រអនុវត�

សិទ� ិ របស់អ�កែដលស� ិតេ្រ�មច�ប់ VAWA ែដលរមួ�ន�ងំេហតុ�រណ៍អ�កនឹងអនុវត�សិទ� ិរបស់អ�ក ែដលស� ិតេ្រ�ម

ច�ប់ VAWA។   

 

្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP មិន្រត�វអនុ�� តឱ្យ�នជំនួយែដល្រគប់្រគងេ�យបុគ�ល��� ក់ ឬេស�កម�េផ្សង

េទៀត ក� �ង�ម�្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP េឡើយ (ឧ�ហរណ៍និេ�ជិត និងបុគ�លិកេ�៉�រ) េដើម្ីប�នសិទ� ិ

េ្របើព័ត៌�ន ស�� ត់េ�ះ លុះ្រ�ែត�នេហតុផលែដល�ម�រ�៉ងពិេសសស្រ�ប់បុគ�ល�ងំេនះ េដើម្ីប�នសិទ� ិេ្របើ

ព័ត៌�នេនះ ែដលស� ិតេ្រ�មច�ប់សហព័ន�  រដ�  ឬមូល�� នែដល្រត�វអនុវត�។  

 

្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP មិន្រត�វប�� �លព័ត៌�នរបស់អ�កេ�ក� �ងមូល�� នទិន�ន័យែដល�នែចករ�ែលក�

មួយ ឬបេ�� ញឱ្យដឹងព័ត៌�នរបស់អ�កេ�អង��ពេផ្សងេទៀត ឬបុគ�ល��� ក់េឡើយ។  េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ក៏្រក �ម

ហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP �ចបេ�� ញឱ្យដឹងព័ត៌�ន ្របសិនេបើ៖ 

• អ�កផ�ល់�រអនុ�� ត��យលក�ណ៍អក្សរជូនដល់្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP េដើម្ីបបេ�� ញឱ្យដឹង

ព័ត៌�ន �មេពលេវ�កំណត់។ 

• ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP ្រត�វ�រេ្របើព័ត៌�នេ�ក� �ងនីតិវ �ធីស� ីពី�របេណ� ញេចញ ឬ�រប�្ឈប់ 

ដូច� េដើម្ីបបេណ� ញេចញជនរ�េ�ភបំ�ន ឬឧ្រកិដ�ជនរបស់អ�ក ឬប�្ឈប់ជនរ�េ�ភបំ�ន ឬឧ្រកិដ�ជនពី

ជំនួយេ្រ�ម កម� វ �ធីេនះ។ 

• ច�ប់ត្រម�វឱ្យ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP ឬ�� ស់លំេ��� នជួលរបស់អ�ក េដើម្ីបបេ�� ញឱ្យដឹង

ព័ត៌�ន។ 
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ច�ប់ VAWA មិនកំណត់�តព�កិច� ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP េដើម្ីបទទួលយក�រេចញប�� តុ��រអំពី�រ

ចូលេ្របើ ឬ្រគប់្រគងបរ �េវណលំេ��� នេឡើយ។ េហើយេនះរមួប�� �ល�ងំ�រេចញប�� �� ែដលេចញជូនេដើម្ីប�រ�រជន

រងេ្រ�ះ និង �រេចញប�� ែដលែបងែចកបរ �េវណលំេ��� ន ក� �ងចំេ�មស�ជិក្រគ��រេ�ក� �ងករណីែដល�កែន�ង

្រក �ម្រគ��រមួយែបក�ក់។ 

 
េហតុផល��ែដលអ�កជួលលំេ��� នែដល�នសិទ� ិ្រសបច�ប់ចំេ�ះសិទ� ិ�ន់�ប់ ែដលស� ិតេ្រ�មច�ប់ VAWA �ច

្រត�វ�ន បេណ� ញេចញ ឬកម� វ �ធីជំនួយ�ច្រត�វ�នប�� ប់ 

 
អ�ក�ច្រត�វ�នបេណ� ញេចញពីផ�ះ និង�រផ�ល់ជំនួយរបស់អ�ក�ច្រត�វ�នប�� ប់េ�យ�រ�ររ�េ�ភបំ�នកិច�សន�

ជួលធ�ន់ធ�រ ឬម�ងេហើយម�ងេទៀត ែដលមិន�ក់ទងេ�នឹងអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �រ

រ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប ់ែដល�ន្រប្រពឹត�ចំេ�ះអ�ក។  េ�ះ�៉ង�កេ៏�យ ក៏្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP 

មិន�ច�នអ�កជួលលំេ��� ន�� ែដល�ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី 

�ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់ ែដល�ន ត្រម�វ�រ�ម�រកំណត់វ ��ន��បែន�មេទៀត�ងច�ប់ែដលអនុវត�

ចំេ�ះ អ�កជួលលំេ��� ន�� ែដលមិនែមន�ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង

�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់។     

�រ�រ�រែដល�នពណ៌�េ�ក� �ងេសចក� ីជូនដំណឹងេនះ�ចមិនអនុវត� េហើយអ�ក�ចនឹង្រត�វបេណ� ញេចញ េហើយ

ជំនួយរបស់អ�ក្រត�វប�� ប់ េបើ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP �ចប�� ញ��� ន�របេណ� ញអ�ក ឬ�រប�� ប់ជំនួយ

របស់អ�ក នឹងប�� ញ�� េ្រ�ះ�� ក់�ក់ែស� ងពិត្រ�កដែដល៖ 

1) នឹងេកើត�នេឡើងេ�ក� �ងេពលេវ�ប�� ន់មួយ និង  

2) �ចប�� លឱ្យ�� ប់ ឬរបួស�� ម�ង�យធ�ន់ធ�រដល់អ�កជួលលំេ��� នេផ្សងេទៀត ឬអ�ក�ងំេ�ះ ែដលេធ� ��រេ�េលើ

បរ �េវណលំេ��� ន។ 

្របសិនេបើ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP �ចប�� ញ�ងេលើេនះ ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP ្រត�វប�� ប់

ជំនួយ របស់អ�កែតប៉ុេ�� ះ  ឬបេណ� ញអ�ក ្របសិនេបើ�� ន�រ�ត់វ ��ន�រេផ្សងេទៀត េដើម្ីប�ត់បន�យ ឬលុបបំ�ត់�រ

គំ�មកំែហងេនះ។ 

 
ច�ប់េផ្សងេទៀត 
 
ច�ប់ VAWA មិនជំនួសឱ្យច�ប់សហព័ន�  រដ�  ឬមូល�� នែដលផ�ល់ជូន�រ�រ�រដល់ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ 

អំេពើហិង� ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់។ អ�ក�ច្រត�វ�នទទួលសិទ� ិ�រ�រលំេ�

�� នបែន�មេទៀតស្រ�ប់ ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ 

ឬ�រឈ� ប�ប់ ែដលស� តិេ្រ�មច�ប់សហព័ន� េផ្សងេទៀត ្រពម�ងំេ្រ�មច�ប់រដ�  និងមូល�� នផងែដរ។ 

   
�� ន�រអនុេ�មេ��មត្រម�វ�រ�ម�រចំេ�ះេសចក� ីជូនដំណឹងេនះ 
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សំណំុែបបបទ HUD-5380 

(30/06/2017) 

អ�ក�ច�យ�រណ៍អំពី�ររ�េ�ភសិទ� ិ�ងំេនះពីអ�កផ�ល់េស�កម�លំេ��� នែដល�ន�� និងែស� ងរកជំនួយបែន�ម

េទៀត ្របសិនេបើ�ំ�ច់ �មរយៈ�រ�ក់ទង ឬ�រ�ក់�ក្យបណ� ឹងេ�យ�ន [ប�� �លព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងស្រ�ប់

អន�រ�រ ���� ក់ េបើ�ចអនុវត�] ឬ [ប�� �ល�រ ��ល័យេ�ទី�ល HUD] ។  

 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម 
 
អ�ក�ចពិនិត្យេមើលច�ប់ចម�ងៃនវ ��ន VAWA ចុងេ្រ�យរបស់ HUD �ម [ប�� �លតំណ�� ប់�រចុះប�� ីេ�� ះសហព័ន�] ។ 

េលើសពីេនះេទៀត្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP ្រត�វថតចម�ងបទប្ប�� ត� ិ VAWA របស់ HUD ែដល�ច�នស្រ�ប់

អ�ក េបើអ�កេស� ើសុំពិនិត្យេមើលបទប្ប�� ត� ិ។   

ស្រ�ប់សំណួរ��ែដល�ក់ទងនឹងច�ប់ VAWA សូម�ក់ទង [ប�� �លេ�� ះកម� វ �ធី ឬព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងជំនួយជួល

លំេ��� ន ែដល�ចេឆ� ើយសំណួរ��អំពីច�ប់ VAWA] ។   

ស្រ�ប់ជំនួយែដល�ក់ព័ន�នឹង�ព�ក់ទងែដលរ�េ�ភបំ�នេ�ះ អ�ក�ចេ�ទូរស័ព��មប�� ញទូរស័ព��ន់េហតុ

�រណ៍ 

អំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ�� ក់�តិ �មេលខ 1-800-799-7233 ឬស្រ�ប់្រប�ពលរដ�ែដល�នប�� �� ប់ �មេលខ 1-800-

787-3224 (TTY) ។  អ�ក�ច�ក់ទង [ប�� �លព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងស្រ�ប់អង��រមូល�� នែដល�ក់ព័ន�]។ 

ចំេ�ះអ�កជួលលំេ��� នែដល�ជនរងេ្រ�ះ ឬ�ជនរងេ្រ�ះពី�រឈ� ប�ប់ ែដលែស� ងរកជំនួយេ�ះ �ចមកជួបេ�

មជ្ឈមណ� ល�តិ ស្រ�ប់ជនរងេ្រ�ះៃនមជ្ឈមណ� លធន�ន�រឈ� ប�ប់ែដល�អំេពើឧ្រកិដ�កម� �មែវប�យ 

https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center. 

ស្រ�ប់ជំនួយែដល�ក់ព័ន�នឹង�ររ�េ�ភផ� �វេភទ អ�ក�ច�ក់ទង [ប�� �លព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងស្រ�ប់អង��រ�ក់

ព័ន�] 

ជនរងេ្រ�ះពី�រឈ� ប�ប់ ែដលែស� ងរកជំនួយ �ច�ក់ទង [ប�� �លព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងស្រ�ប់អង��រ�ក់ព័ន�] 

ឯក�រ�� ប់៖  សំណំុែបបបទប�� ក់ HUD-5382  [សំណុំែបបបទែដល�នអនុម័តស្រ�ប់កម� វ �ធីេនះ ្រត�វ�នប�� �ល] 
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