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ករប�� កអ់ះអាងរបសអ់�កស�្័រគចិត� 
 
 
 

ត្រម�វេដយ ច្បោបក់រពារេក�ង  

23 Pa.C.S. §6344.2 (ទាកទ់ងនងឹអ�កស�្័រគចតិ�ែដលេធ�ករជាមយួេក�ង) 

ខ�ុ ំសូម ស្បថ/ប�� កអ់ះអង ថា ខ�ុ ំសំុចូលរមួជាអ�កស�័្រគចិត� េហយេគមិនត្រម�វឲ្យខ�ុ ំមានករពិនិត្យេមល្របវត�ិរូបតមរយៈ ភា� កង់រេសុបអេង�តៃនរដ�

សហពន័� (Federal Bureau of Investigation) េទ េដយសរ៖   

• មុខនាទីែដលខ�ុ ំដកព់ក្យេស�សំុគា� ន្របាកែ់ខ េហយ 

• ខ�ុ ំបានរស់េនក�ុងរដ�ផិនសីុលេវនញ៉ាអស់រយៈេពលដបឆ់ា� មំកេហយ។  

ខ�ុ ំសូម ស្បថ/ប�� កអ់ះអង ថា ខ�ុ ំមនិែដលមានេឈ� ះជាជនេល�សេនក�ុងរបាយករណ៍ៃនកររេំលភេធ�បាបេក�ងេទ ក�ុងកំឡុងេពល្របា ំ(៥) ឆា� ំ

កន�ងេទេនះ ដូចនិយមនយ័េនក�ុង ច្បោបក់រពរេក�ង។ 

ខ�ុ ំសូម ស្បថ/ប�� កអ់ះអង ថា ខ�ុ ំមនិែដលទទលួករផ�នា� េទសៃនបទឧ្រកិដ�អ�ីែដលមានខងេលេនះ េ្រកមច្បោប ់Title 18 ៃនច្បោបរ់មួរបស់រដ�ផិន

សីុលេវនញ៉ា ឬបទេល�សដូចគា� នឹងបទឧ្រកិដ� េ្រកមច្បោប ់ឬច្បោបច់ស់របស់សហរដ�អមរកិ ឬទឹកដីែដលេនេ្រកមករ្រត�ត្រតរបស់សហរដ�អមរកិ 

រដ�េផ្សងេទៀត ឌីសីុ (District of Columbia) េន្របេទសប៉ូតូរកូី ឬ បរេទស ឬេ្រកមច្បោបច់ស់របស់រដ� េនះ។ 

ជំពូក ២៥   (ទកទ់ងនងឹឃាតកម�) 

ែផ�កទី ២៧០២   (ទកទ់ងនងឹករវយតបធ់�នធ់�រ) 

ែផ�កទី ២៧០៩   (ទកទ់ងនងឹករតមលបឆ�កេ់គ) 

ែផ�កទី ២៩០១   (ទកទ់ងនងឹករចបព់្រងត)់ 

ែផ�កទី ២៩០២   (ទកទ់ងនងឹករឃុំឃាងំខុសច្បោប)់ 

ែផ�កទី ៣១២១   (ទកទ់ងនងឹករចបរ់េំលភ) 

ែផ�កទី ៣១២២.១   (ទកទ់ងនងឹករលូកលនផ់�ូវេភទេក�ង) 

ែផ�កទី ៣១២៣   (ទកទ់ងនងឹកររមួេភទែដលគា� នករស�័្រគចតិ�) 

ែផ�កទី ៣១២៤.១   (ទកទ់ងនងឹករលូកលនផ់�ូវេភទ) 

ែផ�កទី ៣១២៥   (ទកទ់ងនងឹករលូកលនម់និសមរម្យ ធ�នធ់�រ) 

ែផ�កទី ៣១២៦   (ទកទ់ងនងឹករលូកលនម់និសមរម្យ) 

ែផ�កទី ៣១២៧   (ទកទ់ងនងឹករបង� ញេករ �ខ៍� ស) 

ែផ�កទី ៤៣០២   (ទកទ់ងនងឹកររមួេភទជាមយួសចញ់ាតិ) 

ែផ�កទី ៤៣០៣   (ទកទ់ងនងឹករលកប់ាងំមរណៈភាពរបស់េក�ង) 

ែផ�កទី ៤៣០៤   (ទកទ់ងនងឹករេធ�ឲ្យេក�ងមានេ្រគាះថា� ក)់ 

ែផ�កទី ៤៣០៥  (ទកទ់ងនងឹករលកដូ់រទរក) 

ែផ�កទី ៥៩០២(b)   (ទកទ់ងនងឹ្រសីេពស្យោចរ នងិបទេល�សែដលពកព់ន័�នងឹេពស្យោចរ) 

ែផ�កទី ៥៩០៣(c)(d)  (ទកទ់ងនងឹ សមា� រៈ និង អំេព អសអភាស និង េសពសន�វៈ)   

ែផ�កទី ៦៣០១   (ទកទ់ងនងឹករនាេំក�ងឲ្យ្រប្រពតឹ�ខុិសច្បោប)់ 

ែផ�កទី ៦៣១២   (ទកទ់ងនងឹកររេំលភបំពនេលេក�ង) ឬបទឧ្រកដិ�ែដលមានទម�នេ់ស�គា� េ្រកមច្បោបរ់ដ�សហពន័� ឬច្បោបៃ់នរដ�េផ្សងេទៀត។ 
 

សូមអន េហយចុះហត�េលខេលលិខិតេនះ េបសិនជាេលកអ�កបានរស់េនក�ុងរដ�ផិនសីុលេវនញ៉ាអស់រយៈេពល ១០ ឆា� មំកេហយ។ 
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ទំពរ័ ២ ៃន ទំពរ័ ២ 

ខ�ុ ំមនិែដលទទលួករផ�នា� េទសៃនបទឧ្រកិដ� េ្រកមច្បោប ់Act 64-1972 េទ (ទកទ់ងនឹងសរធាតុែដលមានករហមឃាត ់ឧបករណ៍ស្រមាបេ់្រប
េ្រគ�ងេញ�ន និងេ្រគ�ងសមា� ង) ក�ុងកំឡុងេពល្របាឆំា� កំន�ងេទេនះ។ 

ខ�ុ ំដឹងថា េគនឹងមនិយល់្រពមឲ្យខ�ុ ំេធ�ករេទ េបសិនជាខ�ុ ំមានេឈ� ះថាជាជនធា� ប្់រប្រពឹត�បទេល�សក�ុងរបាយករណ៍ៃនកររេំលភេធ�បាបេក�ង ក�ុងកំ

ឡុងេពល្របា ំ(៥) ឆា� កំម�ងេទេនះ ឬទទលួករផ�នា� េទសៃនបទឧ្រកិដ�អ�ីមយួខងេលេនះ ឬបទេល�សដូចគា� នឹងបទឧ្រកិដ� េ្រកមច្បោប ់ឬច្បោបច់ស់

របស់សហរដ�អេមរកិ ឬទឹកដីែដលេនេ្រកមករ្រត�ត្រតរបស់សហរដ�អេមរកិ រដ�េផ្សងេទៀត ឌីសីុ (District of Columbia) ្របេទសប៉ូតូរកូី ឬ 

បរេទស ឬេ្រកមច្បោបច់ស់របស់រដ�េនះ។ 

ខ�ុ ំដឹងថា េបសិនជាខ�ុ ំ្រត�វបានេគចបខ់�ួន ឬទទលួករផ�នា� េទសៃនបទេល�សអ�ីមយួ ែដលបណា� លឲ្យេគបដិេសធករចូលរមួក�ុងកម�វធីិ សកម�ភាព ឬ

ករបេ្រម េ្រកមច្បោបក់រពរេក�ង ដូចបានេរៀបរបខ់ងេលេនះ ឬ្រត�វបានេគចតទុ់កថាជាជនធា� ប្់រប្រពឹត�បទេល�ស េនក�ុងរបាយករណ៍ ខ�ុ ំ្រត�វ្របាប់

េទរដ�បាល ឬអ�កតំណាងរបស់គាត ់ជាលយលក�ណ៍អក្សរក�ុងកំឡុងេពល ៧២ េម៉ាង េ្រកយេពលេគចបខ់�ួន ផ�នា� េទស ឬ្រត�វេគដកេ់ឈ� ះចូល

េនក�ុងប�� ីទិន�នយ័ៃនជនេល�សទូទងំរដ�។ 

ខ�ុ ំដឹងថា េបសិនជាអ�កទទលួខុស្រត�វក�ុងករសេ្រមចេ្រជសេរ សអ�កេធ�ករ ឬ រដ�បាលៃនកម�វធីិ សកម�ភាព ឬ ករបេ្រម មានជំេនឿែដលសមេហតុ

សមផល ថាខ�ុ ំធា� ប្់រត�វេគចបខ់�ួន ឬទទលួករផ�នា� េទសៃនបទេល�សអ�ីមយួ ែដលបណា� លឲ្យេគបដិេសធករចូលរមួក�ុងកម�វធីិ សកម�ភាព ឬករ

បេ្រម េ្រកមច្បោបក់រពរេក�ង ដូចបានេរៀបរបខ់ងេលេនះ ឬធា� បម់ានេឈ� ះថាជាអ�កធា� ប្់រប្រពឹត�បទេល�សែដលបានេឃញ ឬបង� ញឲ្យេឃញ េន

ក�ុងរបាយករណ៍ ឬខ�ុ ំបានផ�ល់លិខិតជូនដំណឹងតមករត្រម�វេនេ្រកមែផ�កេនះ អ�កទទលួខុស្រត�វក�ុងករសេ្រមចេ្រជសេរ សអ�កេធ�ករ ឬរដ�បាល

ៃនកម�វធីិ សកម�ភាព ឬករបេ្រម ្រត�វត្រម�វឲ្យខ�ុ ំផ�ល់លិខិតពិនិត្យេមល្របវត�ិរូបែដលបានមកពី ្រកសួងមនុស្សធម ៌(Department of Human Services) 

ភា� កង់រប៉ូលីស្របចរំដ� (Pennsylvania State Police) និង ភា� កង់រេសុបអេង�តៃនរដ�សហពន័� (Federal Bureau of Investigation) ជាបនា� ន ់េទតម

លក�ណៈសមរម្យ។ ៃថ�ពិនិត្យេមល្របវត�ិរូប ្រត�វគិតគូរឲ្យេដយ កែន�ងករងរ ឬ កម�វធីិ សកម�ភាព ឬ ករបេ្រម។ 

ខ�ុ ំដឹងថា េបសិនជាខ�ុ ំលកប់ាងំពត័ម៌ានែដលេគត្រម�វឲ្យមានខងេលេនះ េដយេចតនា បាននយ័ថាខ�ុ ំ្រប្រពឹត�ិបទេល�សមជ្ឈមឹៃនក្រមតិទីបី េហយនឹង

ទទលួករដកពិ់នយ័រហូតដល់ និងរមួទងំករបដិេសធមុខនាទីជាអ�កស�័្រគចិត�។ 

តមរយៈេនះ ខ�ុ ំសូម ស្បថ/ប�� កអ់ះអង ថាពត័ម៌ានខងេលទងំប៉ុនា� នគឺជាករពិត និង្រតឹម្រត�វ។ ខ�ុ ំដឹងថា សម្បថែដលមនិពិតគឺជាបទេល�ស 

មជ្ឈមឹ េ្រកមែផ�កទី ៤៩០៣ ៃនច្បោបប់ទឧ្រកិដ�។ 

 

េឈ� ះ៖ __________________________________ ហត�េលខ៖ __________________________________  

 

ៃថ�ែខ៖ ___________________________________  

 


