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[ប�� �លេ�� ះ្រក �មហ៊នុផ�លេ់ស�កម�លំេ��� នែដល�ន��] 

ែផន�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងសេ្រ�� ះប�� ន់ែដល�គំរសូ្រ�ប់ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ  

អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ�ប�ប ់

 
�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងសេ្រ�� ះប�� ន់ 
 
[ប�� �លេ�� ះ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� នែដល�ន�� (អក្សរ�ត់ HP ស្រ�ប់េ�លបំណងៃនែផន�រ�គំរេូនះ)]  
 
�ន�រ្រព�យ�រម�អំពីសុវត� ិ�ពរបស់អ�កជួលលំេ��� នរបស់ខ� �ន េហើយក៏េធ� �ឲ្យ�ន�រ្រព�យ�រម� ពន�េពលបន�ចំេ�ះ

អ�កជួលលំេ��� ន��ែដល�ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វ

េភទ ឬ�រឈ� ប�ប់។ េ�យអនុេ�ម�មច�ប់ស� ពីីអំេពើហិង�្រប�ំង�ស� ី (VAWA),0

1 ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP 

អនុ�� តឱ្យអ�កជួលលំេ��� ន ែដល�ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �រ

រ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់ េដើម្ីបេស� ើសុំ �រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងសេ្រ�� ះប�� ន់ពីលំេ��� នអ�កជួល�េពលបច� �ប្បន�  េ�

�ន់លំេ��� នមួយេផ្សងេទៀត។ សមត��ពក� �ង�រេស� ើសំុ�� ស់ប� �រទីកែន�ង ែដល�ច្រប្រពឹត�េ��ន េ�យមិនគិតពីេភទ 

អត�ស�� ណេយ៉នឌ័រ ឬទំេ�រផ� �វេភទេឡើយ។1F

2  េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ក៏សមត��ព្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP 

េដើម្ីបទទួលយកសំេណើសុំែបបេនះស្រ�ប់អ�កជួលលំេ��� ន��ែដល ទទួល�នជំនួយ�េពលបច� �ប្បន�  �ច�្រស័យេលើ

េសចក� ីសេ្រមចបឋម ែដលអ�កជួលលំេ��� ន�ជនរងេ្រ�ះ ឬ�ជនរងេ្រ�ះៃន អំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ

�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់ េហើយ�េតើ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP �នលំេ��� ន

�� ក់េ�េផ្សងេទៀត ែដល�ច�ន និង�នសុវត� ិ�ព េដើម្ីបផ�ល់ជូនអ�កជួលលំេ��� នស្រ�ប់ �រ�ន់�ប់បេ�� ះ

�សន�  ឬអចិៃ�ន�យ៍េ្រចើនែថមេទៀតផងែដរ។  

 

ែផន�រេនះ ប�� កេ់�� ះអ�កជួលលំេ��� ន��ែដល�នសិទ� ិ្រសបច�ប់ចំេ�ះ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងសេ្រ�� ះប�� ន់, ឯក

�រែដល្រត�វ�រេដើម្ីបេស� ើសុំ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងសេ្រ�� ះប�� ន់, �រ�រ�រ ព័ត៌�នស�� ត់, រេបៀបៃន�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ង

សេ្រ�� ះប�� ន់�ចេកើតេឡើង, និងែណ�ំដល់អ�កជួលលំេ��� ន��អំពីសុវត� ិ�ព និងសន� ិសុខ។ ែផន�រេនះ េរៀបចំេឡើង

េ�ងេ��មែផន�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងសេ្រ�� ះប�� ន់ែដល�គំរ ូែដល�នចុះផ�យេ�យ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍លំេ��� ន និង

ទី្រក �ងសហរដ��េមរ �ក (HUD),  ទី�� ក់�រសហព័ន� ែដល្រត�តពិនិត្យ� [ប�� �លេ�� ះកម� វ �ធី ឬជំនួយជួលលំេ��� នេ�ទី

េនះ] េ�យអនុេ�ម�មច�ប់ VAWA។ 

 
                                                 
1 េបើេ�ះ�េ�� ះៃនច�ប់េនះ គឺ��រ�រ�រច�ប់ VAWA ែដល�ចេ្របើចំេ�ះជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ
�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់ក៏េ�យ ក៏មិនគិតពីេភទ អត�ស�� ណេយ៉នឌ័រ ឬទំេ�រផ� �វេភទ។ 
2 អ�កផ�ល់េស�កម�លេំ��� ន មិន�ចេរ �សេអើងេ�យែផ�កេលើមូល�� នៃនបុគ�លិកលក�ណៈ�រ�រ�មួយ ែដលរមួ�ន�តិ�សន៍ 
សម្ប� រ, េដើមកំេណើត�តិ�សន៍ �ស� េភទ �� ន�ព្រគ��រ ពិ�រ�ព ឬ�យុ។  លំេ��� ន HUD-ជំនួយ និង HUD-�� ្រត�វ
េរៀបចំេឡើងែដល �ចរក�នស្រ�ប់បុគ�ល�នសិទ�ិ្រសបច�ប់�មែបបេផ្សង�ងំអស់ េ�យមិនគិតពីទំេ�រផ� �វេភទែដល�� ំេមើល ឬ
�ក់ែស� ង  អត�ស�� ណ 
េយ៉នឌ័រ ឬ�ន្រគ��រឬអត់។ 
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�ព�នសិទ� ិ្រសបច�ប់ចំេ�ះ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងសេ្រ�� ះប�� ន់ 
 
អ�កជួលលំេ��� ន�� ក់ែដល�ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វ

េភទ ឬ�រឈ� ប�ប់ មួយដូច�នែចងក� �ងបទប្ប�� ត� ិ HUD េ�្រតង់ចំណុច 24 CFR ែផ�ក 5, ែផ�ករង L ែដល�នសិទ�ិ

ទទួល�ន�រ�� ស់ប� �រ ទីកែន�ងសេ្រ�� ះប�� ន់ ្របសិនេបើ៖ អ�កជួលលំេ��� នេជឿ�ក់េ�យសមេហតុផល� �ន�រ

គំ�មកំែហងព�ីរេធ� �ឱ្យ�នេ្រ�ះ�� ក់ ែដលជិតេកើត�នេឡើង ពីអំេពើហិង�បែន�មេទៀត ្របសិនេបើអ�កជួលលំេ��� ន

េ�ែតស� ិតេ�ក� �ងលំេ��� នដូច�� ។ ្របសិនេបើអ�កជួលលំេ��� ន�ជនរងេ្រ�ះៃន�ររ�េ�ភផ� �វេភទេ�ះ អ�កជួលលំេ�

�� ន�ច�នសិទ� ិ្រសបច�ប់ចំេ�ះ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ង េបើ�ររ�េ�ភផ� �វេភទ�នេកើតេឡើងេ�េលើបរ �េវណលំេ��� ន

��េ�ក� �ងរយៈេពល 90 ៃថ�ៃនៃថ�្របតិទិន មុន�រេស� ើសុំ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងសេ្រ�� ះ ប�� ន់។  

អ�កជួលលំេ��� នែដលេស� ើសុំ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងសេ្រ�� ះប�� ន់ ្រត�វេស� ើសុំ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងច�ស់�ស់ េ�យ្រសប�ម

នីតិវ �ធី�� ែដល�នែចងក� �ងែផន�រេនះ។  

អ�កជួលលំេ��� ន��ែដលមិន�ន�� ន�ពល�  េ�ែត�ចេស� ើសុំ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងសេ្រ�� ះប�� ន់ ្របសិនេបើពួកេគ

បំេពញ�មត្រម�វ�រ�ម�រ�ព�នសិទ�ិទទួល�នេ�ក� �ងែផ�កេនះ។   

 
ឯក�រេស� ើសំុ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងសេ្រ�� ះប�� ន់ 
 
េដើម្ីបេស� ើសុំ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងសេ្រ�� ះប�� ន់ អ�កជួលលំេ��� ន្រត�វជូនដំណឹងដល់�រ ��ល័យ្រគប់្រគង្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស

�កម�លំេ��� ន HP និង�ក់សំេណើ��យលក�ណ៍អក្សរស្រ�ប់�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងសេ្រ�� ះប�� ន់េ� [្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�

កម�លំេ��� ន HP េដើម្បីប�� �លទីកែន�ង]។ ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP នឹងផ�ល់ជូនកែន�ង�� ក់េ�សមរម្យ�ម

េ�លនេ��យេនះ ស្រ�ប់បុគ�លែដល�នពិ�រ�ព។  សំេណើ��យលក�ណ៍អក្សររបស់អ�កជួលលំេ��� ន�� ស់ប� �រទី

កែន�ងស្រ�ប់�រសេ្រ�� ះ ប�� ន់ ្រត�វ�ប់ប�� �ល៖ 

1. រ�យ�រណ៍ែដលប�� ញ� អ�កជួលលំេ��� នេជឿ�ក់េ�យសមេហតុផល ��ន�រគំ�មកំែហងពី�រេធ� �

ឱ្យ�ន 

េ្រ�ះ�� ក់ែដលជិតេកើត�នេឡើងពីអំេពើហិង�បែន�មេទៀត ្របសិនេបើអ�កជួលលំេ��� នេ�ែតស� ិតេ�ក� �ង

លំេ��� នែដល�កែន�ង�� ក់េ�ដែដល ែដលជួយេ�យកម� វ �ធីរបស់្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP; ឬ 

2. រ�យ�រណ៍ែដលអ�កជួលលំេ��� ន�ជនរងេ្រ�ះៃន�ររ�េ�ភផ� �វេភទ េហើយប�� េ�ះ�ររ�េ�ភផ� �វេភទ�ន

េកើតេឡើង េ�េលើបរ �េវណលំេ��� ន��េ�ក� �ងរយៈេពល 90 ៃថ�ៃនៃថ�្របតិទិន មុន�រេស� ើសុំពីអ�កជួលលំេ�

�� ន�� ស់ប� �រទីកែន�ង សេ្រ�� ះប�� ន់។   

 
�ររក�េរឿងស�� ត់ 
  
្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP នឹងរក�ព័ត៌�នស�� ត់�មួយ ែដលអ�កជួលលំេ��� ន�ក់សំេណើសុំ�រ�� ស់ប� �រទី

កែន�ង សេ្រ�� ះប�� ន់ និងព័ត៌�នអំពី�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងសេ្រ�� ះប�� ន់េ�ះ លុះ្រ�ែតអ�កជួលលំេ��� នផ�ល់ជូន

លិខិតអនុ�� ត� �យលក�ណ៍អក្សររបស់្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP េដើម្ីបបេ�� ញឱ្យដឹងព័ត៌�ន�មេពលេវ�

កំណត់ ឬ�របេ�� ញ ឱ្យដឹងព័ត៌�នែដលកំណត់េ�យច�ប់ ឬត្រម�វឱ្យ�នស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់េ�ក� �ងដំេណើរ�រនីតិវ �ធី
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បេណ� ញេចញ ឬសវ��រែដល�ក់ទងនឹង�រប�� ប់ជំនួយពីកម� វ �ធីែដល�ន��។ េហើយេនះរមួប�� �ល�ងំ�ររក��រ

ស�� ត់អំពីទី�ំងថ�ីៃនលំេ��� ន�� ក់េ�របស់អ�កជួលលំេ��� ន ្របសិនេបើ�ន�រផ�ល់ជូនពីបុគ�ល ែដល្រប្រពឹត�អំេពើ

ហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួប បុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់ ្រប�ំងអ�កជួលលំេ��� ន។  

សូមេមើលេសចក� ីជូនដំណឹងអំពីសិទ� ិ�ន់�ប់ ែដលស� ិតេ្រ�មច�ប់ស� ីពីអំេពើហិង�េលើ�ស� ី ស្រ�ប់អ�កជួលលំេ��� ន�ងំ

អស់ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មេទៀតអំពី�រទទួលខុស្រត�វរបស់្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP េដើម្ីបរក�ព័ត៌�ន

ស�� ត់ែដល�ក់ទងេ�នឹងឧប្បត� ិេហតុៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរស�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ

�រឈ� ប�ប់។ 

 
�រកំណត់េពលេវ� និង�ព�ច្រប្រពឹត�េ��នចំេ�ះ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងសេ្រ�� ះប�� ន់ 
 
្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP  មិន�ច����រេស� ើសុំ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ង នឹង្រត�វអនុម័ត ឬ�េតើ�្រត�វ

ចំ�យេពលយូរប៉ុ��  េដើម្ីបដំេណើរ�រ�រេស� ើសុំ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងមួយ។  េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ក៏្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�

កម�លំេ��� ន HP នឹង�នដំេណើរ�រ្រប្រពឹត�េ��៉ង�ប់រហ័សែដល�ចេធ� ��នេដើម្ីប�� ស់ប� �រទីកែន�ងអ�កជួលលំេ�

�� ន ែដល�ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើ ហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប

�ប់ េ��ន់លំេ��� នមួយេផ្សងេទៀត ែដល�្រស័យេលើលទ��ព និងសុវត� ិ�ពលំេ��� នផងែដរ។ ្របសិនេបើអ�កជួល

លំេ��� នេជឿ�ក់េ�យសមេហតុផល��រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងសេ្រ�� ះប�� ន់ែដល�នេស� ើសុំេ�ះ មិន�នសុវត� ិ�ពេទេ�ះ 

អ�កជួលលំេ��� ន�ចេស� ើសុំ�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងេ�លំេ��� នេផ្សង�� ។  ្របសិនេបើលំេ��� នមួយែដល�ច�នេ�ះ អ�ក

ជួលលំេ��� នែដល�ន�� ស់ប� �រទីកែន�ង ្រត�វយល់្រពមេ�រព�ម�រកំណត់េពលេវ� និងលក�ខណ� ��ែដល្រគប់្រគង�រ

�ន់�ប់កម�សិទ� ិេ�ក� �ងលំេ��� ន ែដលក� �ងេ�ះអ�កជួលលំេ��� ន្រត�វ�ន�� ស់ប� �រទីកែន�ង។  ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�

លំេ��� ន HP មិន�ចប� �រទីកែន�ងស្រ�ប់អ�កជួលលំេ��� នេ�លំេ��� នេ�យែឡកេឡើយ ្របសិនេបើអ�កជួលលំេ�

�� នមិន�ន ឬមិន�ចបំេពញលក�ខណ� ចំេ�ះលំេ��� នេ�ះ។     

 

្របសិនេបើ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP មិន�នលំេ��� នសុវត� ិ�ព និងមិន�ច�នស្រ�ប់អ�កជួលលំេ�

�� នែដល ្រត�វ�រសេ្រ�� ះប�� ន់ ែដល�នសិទ� ិ្រសបច�ប់េ�ះ ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�លំេ��� ន HP នឹងជួយអ�កជួល

លំេ��� នក� �ង�រែស� ង រកេឃើញអ�កផ�ល់េស�កម�លំេ��� នេផ្សងេទៀត ែដល�ច�នលំេ��� នសុវត� ិ�ព និងែដល

�ច�នស្រ�ប់អ�កជួលលំេ��� ន�ច�� ស់ប� �រទីលំេ�។  �មសំេណើរបស់អ�កជួលលំេ��� ន ្រក �មហ៊ុនផ�ល់េស�កម�

លំេ��� ន HP នឹងជួយអ�កជួលលំេ��� នក� �ង �រ�ក់ទងអង��រមូល�� ន ែដលផ�ល់ជំនួយដល់ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើ

ហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរសនិង�ស� ី �ររ�េ�ភផ� �វេភទ ឬ�រឈ� ប�ប់ ែដល�� ប់េ�នឹងែផន�រ

េនះ។ 

 
សុវត� ិ�ព និងសន� ិសុខស្រ�ប់អ�កជួលលំេ��� ន 
 
ដំេណើរ�រៃន�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ងែដលមិន�ន់សេ្រមច និង�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ង�ក់ែស� ង ្របសិនេបើដំេណើរ�រេនះ្រត�វ

�នអនមុ័ត និងេកើតេឡើងេ�ះ អ�កជួលលំេ��� ន្រត�វ�នជ្រម �ញឱ្យ�ន�រ�ត់វ ��ន�រ្រប �ង្របយ័ត��មុន ែដល

សមេហតុផល�ងំអស់ េដើម្ីប�នសុវត� ិ�ព។   
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ស្រ�ប់ជំនួយក� �ង�របេង� ើតែផន�រសុវត� ិ�ព អ�កជួលលំេ��� នែដល�ជនរងេ្រ�ះ ឬ�ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�

ក� �ង្រគ��រ ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ក់ទង�មប�� ញទូរស័ព��ន់េហតុ�រណ៍អំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ�� ក់�តិ �មេលខ 

1-800-799-7233 ឬទីជ្រមកពីៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រេ�មូល�� ន។  ស្រ�ប់ជនពិ�រគថ�ង់ ប�� ញទូរស័ព��ន់េហតុ

�រណ៍េ�ះ �ចេ្របើ�ន �ម�រេ�ទូរស័ព�េលខ 1-800-787-3224 (TTY) ។   

អ�កជួលលំេ��� នែដល�ជនរងេ្រ�ះៃន�ររ�េ�ភផ� �វេភទ �រ�ប់រ�េ�ភ ែដល�ច�ក់ទង�មប�� ញទូរស័ព��ន់

េហតុ�រណ៍ 

អំពី�ររ�េ�ភផ� �វេភទ�� ក់�តិរបស់ប�� ញ�� ក់�តិ ែដល�ក់ព័ន�នឹង�ររ�េ�ភបំ�ន និង�រេសព�មរ�ងបុរស

និង�ស� ី �ប់�ច់�តិ �មេលខទូរស័ព� 800-656-HOPE, ឬក៏ចូលេ�ប�� ញ�ន់េហតុ�រណ៍�មេអឡិក្រត�និក �មែវ

ប�យ https://ohl.rainn.org/online/.   

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.  

ឯក�រ�� ប់៖  អង��រមូល�� នែដលផ�ល់ជំនួយដល់ជនរងេ្រ�ះៃនអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រ អំេពើហិង�ៃន�រ�ត់ជួបបុរស

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