
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បទឧក្រិដ្ឋស្អ បខ់ ព្ ើម 

ព័តម៌ាន និងធនធានខសេងៗ  

 

នាយរដ្ឋឋ នប ៉ូលីស្សាន់តាអាណា 
មានខោលបំណងអប់រំ នងិស្ហការ

ជាមួយក្បជាជនរន ុងម៉ូលដ្ឋឋ នអំព ី 

យុទធសាស្តស្រ បង្កា រឧក្រដិ្ឋរមម  

ខដ្ើមបកីាត់បនថយលទធភាពដដ្លពួរខេ

កាា យជាជនរងខក្ោោះននឧក្រិដ្ឋរមម។ 

ស្រំាប់ព័ត៌មានបដនថម ស្៉ូមទារ់ទងខៅ  

 នាយរដ្ឋឋ នប ៉ូលីស្សាន់តាអាណា: 
 
 

 

នាយរដ្ឋឋ នប ៉ូលីស្សាន់តាអាណា 

60 CIVIC CENTER PLAZA 

SANTA ANA CA 92701 

ទ៉ូរស្័ពទ:  714-834-4211 
 

DAVID VALENTIN 

នាយប ៉ូលសី្ 

នាយរដ្ឋឋ នប ៉ូលីស្  

សាន់តាអាណា 

នាយរដ្ឋឋ នប ៉ូលីស្សាន់តាអាណាមានការខបរជាា ចិតររន ុ

ងការជួយជនរងខក្ោោះននឧក្រិដ្ឋរមម ក្បស្ិន

ខបើខោរអនរជាជនរងខក្ោោះននបទឧក្រិដ្ឋស្អ ប់ខ ព្ ើម

ស្៉ូ មរាយការណអ៏ពំីវាខអាយបានឆាប់បំសុតតាម

ដដ្លអាចខធវ ើខៅបាន។ ខាងខក្កាមខនោះេឺជាជំហាន

ខសេងៗដដ្លក្តវូបានដណនំា៖  
 

 

 ទ៉ូរស្័ពទខៅ 9-1-1 ខដ្ើមបីរាយការណ៏ និងដស្វ ងររ

ជំនួយដសនរពាបាលក្បស្ិនខបើចំបាច់។  

 ស្រខស្រយ ងលមអ ិតអំពីអវ ើដដ្ខោរអនរចងចំពី

ឧបបតរ ិខហតុ និងព័ត៌មានលំអិតរបស្់ជនស្ងេ័យ

ក្បស្ិនខបើមាន (ឧទាហរណ៍៖ ខេទ អាយ ុ

ជាតសិាស្ន៍ រមពស្់/ទមងន ់ស្ខមាៀរបំពារ់ 

សាា រសាន ម/សាន មសារ់) ។ 

 ក្បស្ិនខបើអាច, ថតរ ៉ូបភាពននការ ៉្ូចខាត 

ឬរបួស្សាន មដដ្លខរើតខ ើងពីឧបបតរ ិខហតុខនាោះ។ 

 បរ ឹងខដ្ឋយរបាយការណ៍ និងសរល់ជ៉ូនមស្តនរ ីខ ា្ ើយតប

ន៉ូវរាល់ព័ត៌មានលមអ ិតទារ់ទងនឹងឧបបតរ ិខហតុនិង

រ ៉ូបភាពខសេងៗ (ក្បស្ិនខបើមាន)។ អវ ើដដ្លពារ់ព័នធ

ខៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋអាចជួយដ្ល់ការខស្ុើបអខងាត។  
 

ក្បស្ិនខបើខោរអនរក្តូវការជំនួយបដនថម នាយរដ្ឋឋ ន

ប ៉ូ លីស្សាន់តាអាណានឹងសរល់ជ៉ូនព័ត៌មានអំពី 

ធនធានដដ្លមានស្ក្មាប់អនរ។ ស្៉ូមរុំសាទ រ់ខស្ទ ើរ 

ទារ់ទងមរកាន់ នាយរដ្ឋឋ នប ៉ូលីស្ជាមួយនឹងស្ំណួរ 

ឬរងវល់ខសេងៗ។ 

 

ការរាយការណ៏អំពីបទឧក្រិដ្ឋស្អ ប់ខ ព្ ើម 



  

 

ដស្វ ងយល់អំពីបទឧក្រិដ្ឋស្អ ប់ខ ព្ ើម 

បទឧក្រិដ្ឋស្អ ប់ខ ព្ ើម: ការបង្កា រ 
 

ស្ិរាអំពីការពិត 

ក្រសួ្ងយុតរ ិធម៌ស្ហរដ្ឋអាខមររិរំណត់បទឧក្រិដ្ឋស្អ ប់ខ ព្ ើមជា“ អំខពើ

ហឹងា នន ការមិនអត់ឱន និងការក្បកាន់ព៉ូជសាស្ន៍ដដ្លមានបំណង

ខធវ ើឱយនរណា មាន រ់ឈចឺប់ និងេិតបំេ័យខដ្ឋយសារដតព៉ូជសាស្ន៍ ជន

ជាតិ ខដ្ើមរំខណើត សាស្នា និនាន ការខេទ ឬពិការភាព”។ ក្រមក្ពហមទណឌ

រដ្ឋកាលីហវ ័រញ  (PC 422.55(a)) រំណត់បដនថមខទៀត បទឧក្រិដ្ឋស្អ ប់ខ ព្ ើម 

ជា“ ការក្បក្ពឹតរ បទ ឧក្រិដ្ឋ  ដដ្លក្តវូបានខធវ ើទាងំម៉ូល ឬមួយដសនរខដ្ឋយ

សារដតលរខណៈជារ់ដស្រង ឬយល់ខ ើញរបស់្ជនរងខក្ោោះមួយឬខក្ចើន…” ។ 
 

ខៅទ៉ូទាងំក្បខទស្ មានចាប់ក្បឆាំងនឹងបទឧក្រិដ្ឋស្អ ប់ខ ព្ ើម។ 

ខយងតាមក្រមុក្បឹរាជាតិក្បឆាំងឧក្រិដ្ឋរមម ខនោះមានន័យថាខបើកា

រលំខអៀងណាមួយមានពារ់ព័នធ  បទខលម ើស្ដ្៉ូចជាការបំសាិចបំផ្លា ញ 

ការរំខោេបំពាន ឬឃាតរមមរ៏ជាបទឧក្រិដ្ឋស្អ ប់ខ ព្ ើមដដ្រ 

ខហើយការដ្ឋរ់ពិន័យេឺធងន់ធងរជាង ខបើមិនដ្៉ូខចនោះខទ។ 
   

ការអនុវតរចាប់បទឧក្រិដ្ឋស្អ ប់ខ ព្ ើមមានខោលបំណងរារាងំអំខពើហឹងា

ដដ្លបងាខ ើងខដ្ឋយភាពលំខអៀង។ ជខក្មើស្បដនថមស្ក្មាប់បក្ង្កា ប និង 

ទប់សាា ត់បទឧក្រិដ្ឋស្អ ប់ខ ព្ ើម ពារ់ពន័ធនឹងការច៉ូលរមួនន

ស្មាជិរស្ហេមន៍ មរជួបជុោំន ខដ្ើមបីខរៀនពីបទឧក្រិដ្ឋស្អ ប់ខ ព្ ើមនិង

 វធីិសាស្តស្រ ខសេងៗរន ុងការការពារវាខៅរន ុងស្ហេមន៍របស់្ពួរខេ។ សល

ប ោះពាល់ននឧក្រិដ្ឋរមមស្អ ប់ខ ព្ ើមេឺមានទំហំធំខធង ខហើយមានសល

ប ោះពាល់ទ៉ូលំទ៉ូោយដ្ល់ជនរងខក្ោោះដដ្លខធវ ើឱយបញ្ហា

ខនោះមានសារៈសំ្ខាន់ ស្ក្មាប់ឱយស្ហេមន៍បានដ្ឹង។ 
 

 

FBI តាមដ្ឋន 

និងខចញសាយស្ថ ិតិននឧក្រិដ្ឋរមមស្អ ប់ខ ព្ ើមដដ្លបានក្បក្ពឹតរខៅ

ទ៉ូទាងំក្បខទស្។ តួខល្បានបង្កា ញជាក្បវតរ ិសាស្តស្រថា រន ុងនាមជាក្បជា

ជាតិមួយខយើងខៅដតមានបញ្ហា ឧក្រិដ្ឋរមមស្អ ប់ខ ព្ ើមដដ្លមានឥទធិពល

បំសាិចបំផ្លា ញយ ងខាា ងំខាា ដ្ល់ស្ហេមន៍។ ស្ក្មាប់ព័ត៌មានបដនថម 

និងស្ក្មាប់ទិននន័យបចច ុបបនន  ស្៉ូ មច៉ូលខមើលខេហទំព័ររបស់្ FBI: 
www.fbi.gov 

មនុស្សពេញវយ័អាចព វ្ ើដូចខាងពរោម: 
 

 ខធវ ើជាេំរ ៉ូលអ ៗខដ្ឋយបង្កា ញការខោរពចំខពាោះអនរដ្នទ តាមរយៈ

ស្រមមភាព ឥរយិបថ និងពារយស្មរ ីខសេងៗ។  

 ខរៀបចំខវទិកាខសេងៗខដ្ើមបីពិនិតយខមើលក្បេព ននជំខនឿដបប

ខរ ើស្ខអើងព៉ូជសាស្ន៍ និងអំខពើហឹងាដបបស្អ ប់ខ ព្ ើម ខៅរន ុងស្ហេមន៍ 

និងការបំសុស្េំនិតអំពកីារខធវ ើស្រមមភាពនានាខដ្ើមបីបង្កា រវា។ 

 ខស្ន ើសំុ្ស្ថ ិតិអំពីបទឧក្រិដ្ឋស្អ ប់ខ ព្ ើមពីក្រមុអនុវតរចាប់ខដ្ើមបដីស្វ ង
យល់ពីវា។ 

 បខងា ើតការយល់ដ្ឹងជាសាធារណៈពីឧបបតរ ិខហតុដដ្លជំរុញខដ្ឋយភាព

លំខអៀង

េឺជាឧក្រិដ្ឋរមមខហើយេួរក្តវូបានរាយការណ៍ខៅក្រមុអនុវតរចាប់។ 

 ោំក្ទដ្ល់ការបណុ្ោះបណារ លរន ុងការរំណត់អតរស្ញ្ហា ណនិងខ ា្ ើយ

តបចំខពាោះឧក្រិដ្ឋរមមដដ្លជំរុញខដ្ឋយភាពលំខអៀងសំ្រាប់នាយរ

ដ្ឋឋ នប ៉ូ លីស្ និងប ៉ូ លីស្។ 

 បនាទ ប់ពីទទួលបានការឯរភាពពីភាន រ់ង្ករអនុវតរចាប់ខសុ្ើបអខងាត 

ស្មាអ តរ ៉ូបេំន៉ូ រដដ្លជក្មញុខដ្ឋយភាពលំខអៀងជាបនាទ ន់។ េ៉ូ រផ្លទ ងំ

េំន៉ូ រដបបអបអរសាទរចក្មោុះជាតិសាស្ន៍ខៅខលើរដនាងខនាោះ វញិ។ 

 ខធវ ើការជាមួយសាោខរៀន អាវ ើរមមខសេងៗ  ឬក្រមុស្ហេមន៍ខដ្ើមបី

ឧបតថមភការក្បរួតក្បដជងផ្លទ ងំរ ៉ូបភាព ឬអតថបទស្រ ីពី "ខតើបទឧក្រិដ្ឋ  

ដដ្លទារ់ទងនឹងភាពលំខអៀងប ោះពាល់ដ្ល់ស្ហេមន៍របស់្ខយើង

យ ងដ្៉ូចខមរច" ។ 

 សរល់ការោំក្ទដ្ល់មិតររមួការង្ករ ឬអនរជិតខាងដដ្លជាជនរងខក្ោោះ

ននឧក្រិដ្ឋរមមជំរុញខដ្ឋយភាពលំខអៀង។ 
 

មនុស្សវយ័ពមេងអាចព វ្ ើដូចខាងពរោម: 
 

 ចប់ខសរើមរមម វធីិខដ្ឋោះក្សាយជខមាា ោះខៅរន ុងសាោខរៀនរបស់្ពួរខេ។ 

 និយយសួ្ស្រ ីនិងជដជរជាមួយនរណាមាន រ់ខមើលខៅអាច្ុស្ោន

ពីពួរខេ។ 

 បដ្ិខស្ធរាល់ទក្មង់ននការក្បកាន់ខោល។ 

 រាយការណ៍អំពឧីបបតរ ិខហតុននឧក្រិដ្ឋរមមខរ ើស្ខអើង ឬស្អ ប់ខ ព្ ើមខៅ

កាន់ឪពុរមារ យ ក្រមុអនុវតរចាប់ និងក្េបូខក្ងៀន។ 

 ចប់ខសរើមរមម វធីិអប់រំមិតរអប់រំមិតរ - 

ខដ្ើមបីបខក្ងៀនការយល់ដ្ឹងអំពីភាពលំខអៀងដ្ល់រុមារត៉ូចៗ។ 

 ខរៀបចំទិវាការខោរពឬទិវាននការស្នទនាទ៉ូទាងំស្ហេមន៍ 

ដដ្លស្មាជិរទាងំអស់្

ខៅរន ុងស្ហេមន៍របស់្អនរអាចដចររំដលរយុទធសាស្តស្រការពារ។ 

 ដចររំដលរសារក្បឆាំងនឹងអំខពើហឹងាជាវជិជមានជាមួយអនររាល់ោន ។ 

 ចប់ខសរើមរមម វធីិឃាា ខំមើលឧក្រិដ្ឋរមមសាោខរៀន ឬក្រងុ។ 

 តស្ ៉ូ មតិបង្កា រអំខពើហឹងាខដ្ឋយស្រខស្រខៅកាន់អនរតំណាងរដ្ឋឋ េិបាល

ម៉ូលដ្ឋឋ ន និងដចររំដលរខយបល់។ 

 សរល់ការោំក្ទដ្ល់មិតររមួថាន រ់ដដ្លជាជនរងខក្ោោះននឧក្រិដ្ឋរមមខដ្ឋយ 

មានភាពលំខអៀង។  

ខៅរន ុងសាថ នភាពបចច ុបបនន  ឧក្រិដ្ឋរមមដដ្លក្តវូបានជក្មញុ

ខដ្ឋយការស្អ បខ់ ព្ ើម ឬភាពលំខអៀងមានចំនួនខរើនខ ើង។ ការ

បនរ ក្បកានព់៉ូជសាស្ន៍ ការខរ ើស្ខអើង ស្រមមភាពខរ ើស្ខអើង

ព៉ូជសាស្ន៍ និងរងវោះខាតការយល់ដ្ឹងចំខពាោះភាព្ុស្ោន បាន

បនរខធវ ើឱយបញ្ហា ខនោះខៅដតបនរ ខរើតមាន។ 

មរតរននស្អប់ខ ព្ ើមចំខពាោះក្រមុទាងំម៉ូលខដ្ឋយមិនមាន

ម៉ូលខហតចុាស្់ោស្់ជាជាងភាពលំខអៀងផ្លទ ល់ ល្ នួរបស្់មនុស្េ

មាន រ ់មិនដមនជាអវ ើដដ្លមនុស្េមានពីរំខណើតមរខនាោះខទ េឺ

ទទួលបានពីការខរៀនស្៉ូ ក្តខៅវញិខទ។ ការយល់ដ្ឹងមានសារៈ

ស្ំខាន់ណាស្់ ខហើយការខធវ ើការជាមួយោន នឹងជួយក្តួស្ក្តាយសល វូ

ខៅររដ្ំខណាោះក្សាយ។ ច៉ូលរមួរន ុងការពិភារាខដ្ឋយខបើរចំហ

ច៉ូលរមួខៅរន ុងស្ហេមន៍និងខធវ ើយុទធសាស្តស្រ ខលើមខធាបាយ

ខដ្ើមបីខដ្ឋោះក្សាយបញ្ហា ។ ក្េប់ក្េងបទឧក្រិដ្ឋស្អ ប់ខ ព្ ើមខៅរន ុង

តំបន់របស្់ខោរអនរ និងអប់រំអនរដដ្លខៅជុំវញិខោរ

អនរខដ្ើមបីមិនបងារខអាយខរើតខរឿងស្អ ប់ខ ព្ ើមខ ើង។ 
 

*****ព័ត៌មានសរល់ខដ្ឋយខេហទំព័រក្រមុក្បឹរាជាតិក្បឆាំងឧ

ក្រិដ្ឋរមមខៅឯ  www.ncpc.org 

 

ទំនារ់ទនំងបដនថម 
 

នាយមដ្ឋា នប ូលីស្សាន់តាអាណា 

រមមុពស្ុ៊ើបអពងេតបទពលេ ៊ើស្របឆាំងមនុស្សជាតិ  

(714) 245 - 8390 
 

មមេ វ ិ្ ីជាំនួយជនរងពររោះពដ្ឋយ CSP  
រមម វធីិជំនួយជនរងខក្ោោះ/សារេ ី- ខស្វារមមោំក្ទដ្ល់ជនរងខក្ោោះពី

បទឧក្រិដ្ឋ  ខៅសាន់តាអាណា 
 

(714) 834 - 4350 
 

ជាំរមយុវជន  
 វបិតរ ិទីជក្មរ និងការក្បឹរាខយបល់សំ្រាប់យុវជន អាយុ 11- 17  

(949) 494 - 4311 
 
 

ស្មាគមជាំនួយផ្នែមចាប់ននពខាន្ីអូផ្រង 

(714) 835 - 8806 
 

ស្ិទធ ិជនរងពររោះពដ្ឋយឧរមិដាមមេ – (800) ជនរងពររោះ 
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