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ການຮອ້ງຂ ຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຈາກສານເພ ່ ອປ້ອງກນັການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົຈະບ ່ຄ ກນັກບັການແຈງ້ຄວາມ

ອາຊະຍາກ  າຕ ່ ເຈົ້າໜາ້ທີ່ ຕ  າຫຼວດ ທີ່ ທ່ານມສີິດທີ່ ຈະແຈງ້ໄດຕ້ະຫຼອດເວລາ. 

 

ຖາ້ຫາກວາ່ທ່ານຕກົຢ ່ໃນສະພາບອນັຕະລາຍໂດຍກະທນັຫນັ, ໃຫທ້່ານໂທຫາສາຍດວ່ນ 911 ທນັທີ. ນອກຈາກ

ນ ັນ້ແລວ້, ທ່ານຍງັສາມາດໂທຫາສາຍດວ່ນຂອງໜວ່ຍງານປ້ອງກນັການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົຂ ັນ້ສ ນ

ກາງໄດທ້ີ່ ເບີ 1-800-799-SAFE (7233) ແລະ 1-800-787-3224 (TTY). 

 

ນອກຈາກແຫຼງ່ຂ ມ້  ນຂາ້ງເທິງແລວ້, ຍງັມແີຫຼງ່ຂ ມ້  ນຫຼາກຫຼາຍທີ່ ທ່ານສາມາດແຈງ້ເຫດຜາ່ນຊອ່ງທາງຕາ່ງໆໄດ ້ ເຊ່ັນ

ວາ່: ທາງອນິເຕີເນດັ, ຢ ່ຫອ້ງສະໝ ດ ແລະ ຢ ສ່  ານກັງານຊວ່ຍເຫຼ ອຜ ປ້ະສບົເຄາະຮາ້ຍຈາກການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງ

ພາຍໃນຄອບຄວົ ແລະ ການລວ່ງລະເມດີທາງເພດຢ ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານໄດ ້ເພ ່ ອຈະໄດຊ້ວ່ຍທ່ານພດັທະນາແຜນ

ປ້ອງກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ແຜນການລຽ້ງລ ກ.  ສ  າລບັແຫຼງ່ຂ ມ້  ນກຽ່ວກບັວິທກີານຢ ຢ່່າງປອດໄພ, ທ່ານສາມາດ

ປະສານຫາເຈົ້າໜາ້ທີ່ ສານ ຫຼ  ເຂົ້າໄປເບິ່ ງຂ ມ້  ນທາງອນິເຕີເນດັໄດທ້ີ່ : http://www.andvsa.org/statewide-

resources/. 

 

ທ່ານສາມາດຮອ້ງຂ ຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຈາກສານເພ ່ ອປອ້ງກນັການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົໄດ ້ ຖາ້ຫາກວາ່ 

ການກະທ  າຂອງການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົນ ັນ້ໄດຖ້ ກກະທ  າຕ ່ ຕວົທ່ານເອງ, ລ ກ-ຫຼານຂອງທ່ານ 

ແລະ/ຫຼ  ສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງທ່ານ. ທ່ານຕອ້ງຍ ່ ນຄ  າຮອ້ງຟ້ອງເພ ່ ອຮອ້ງຂ ຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຈາກສານ. 

 

ຖາ້ຫາກວາ່ທ່ານມຄີ  າຖາມ ຫຼ  ຕອ້ງການຄວາມຊວ່ຍເຫຼ ອໃນການປະກອບແບບຟອມ ຫຼ  ຕອ້ງການຜ ແ້ປພາສາ, 

ທ່ານສາມາດພວົພນັກບັ: 

• ພະນກັງານສານ. 

• ສ ນຊວ່ຍເຫຼ ອຕນົເອງດາ້ນກດົໝາຍກຽ່ວກບັຄອບຄວົໂດຍບ ່ ໄດເ້ສຍຄາ່ບ ລິການໃນ Anchorage ໄດທ້ີ່ ເບ ີ

(907) 264-0851 ຫຼ  ຕາມຈ ດບ ລກິານຕາ່ງໆໃນ Alaska (ໂດຍບ ່ ໄດເ້ສຍຄາ່ໂທ) ໄດທ້ີ່ ເບີ (866) 279-

0851. 

    

      

        

           

             

           

ຈະຊອກຫາຄາ  ຮອ້  ງຟ້ອງໄດຢ້  ່ໃ  ສ?

1.  ທ່ານສາມາດເອົາແບບຟອມຄາ  ຮອ້  ງຟ້ອງຜາ່ ນທາງອິນເຕີເນດັ  ໄດທ້ ່  ີ

http://www.courts.alaska.gov/forms/index.htm#dv.

2.  ທ່ານສາມາດເອົາແບບຟອມຄາ  ຮອ້  ງຟ້ອງຈາກພະນກັ  ງານສານ  ຕາມສະຖານທ່ ຕີ  ງ້ັ ຕາ່ ງໆຂອງສານ.

3. ທ່ານສາມາດປະກອບຄາ  ຮອ້  ງຟ້ອງດວ້ ຍ  Petition Wizard  ໄດ້  ເຊ່ ງິ ມນັ  ເປນັ  ໂປຼແກມຼ  ທາງອິນເຕີເນັດແບບ

ອດັ  ຕະໂນມດັ  ເຊ່ ງິ ລະບບົ  ຈະແນະນາ  ທກ  ຂນ້ັ  ຕອນໃນການປະກອບຄາ  ຮອ້  ງຟ້ອງໃຫແ້ ກທ່  ່ານ.  ທ່ານສາມາດ

ເຂົ້າໄປເອົາຄາ  ຮອ້  ງຟ້ອງດງ່ ັ  ກາ່ ວໄດໃ້ ນ  ເວັບໄຊທທ໌ ່  ີເປັນລະບບົ  ຂອງສານທ່  :ີ

http://akcipowizard.truefiling.com/.

ໜ້າ  1  ໃນ  7
DV-150 (cs)(9/20)  Laotian
ວິທຮິ ບັ ຄາ  ສ່ງັ ຄມ ້  ຄອງຈາກສານເພ່ ອ  ປ້ອງກນັ  ການໃຊຄ້ ວາມຮນ  ແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ

https://akcipowizard.truefiling.com/
http://www.andvsa.org/statewide-resources/
http://www.andvsa.org/statewide-resources/
http://www.courts.alaska.gov/forms/index.htm%23dv
http://akcipowizard.truefiling.com/
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ທ່ານຕອ້ງໃຊແ້ບບຟອມໃດ? 

• ກ ລະນທີ່ານຮອ້ງຂ ຄ  າສ ັ່ງສານສ  າລບັ 1 ທ່ານ, ໃຫນ້  າໃຊແ້ບບຟອມ  DV-100. 

• ກ ລະນທີ່ານຮອ້ງຂ ຄ  າສ ັ່ງສານສ  າລບັຫຼາຍກວາ່ 1 ທ່ານ (ລວມທງັຕວົທ່ານເອງ ແລະ ລ ກຂອງທ່ານ), ໃຫນ້  າ

ໃຊແ້ບບຟອມ  DV- 100M . 

• ຖາ້ຫາກວາ່ທ່ານປະກອບແບບຟອມຄ  າຮອ້ງຟ້ອງໂດຍໃຊ ້Petition Wizard, ທ່ານຈະບ ່ ຈ  າເປນັຕອ້ງ

ປະກອບແບບຟອມສະເພາະອີກ. 

• ຂ ມ້  ນເພ່ີມຕ ່ມກຽ່ວກບັວິທີເປນັຕວົແທນຕນົເອງໃນຂະບວນການກຽ່ວກບັການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງພາຍໃນ

ຄອບຄວົສາມາດເຂົ້າເບິ່ ງໄດທ້ີ່ : https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/pub-22.pdf. 
 

ການປະກອບຄ  າຮອ້ງຟ້ອງ 

ໂຈດ: "ໂຈດ" ໝາຍເຖງິ ບ ກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍຈາກການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ. ກ ລະນມີ ີ

ການຮອ້ງຟ້ອງເກດີຂ ນ້ ເພ ່ ອປກົປອ້ງເດກັນອ້ຍ, ຜ ທ້ີ່ ປະກອບແບບຟອມຄ  າຮອ້ງຟ້ອງຕອ້ງໄດລ້ະບ ຊ ່  ແລະ 

ນາມສະກ ນ, ວນັ, ເດ ອນ, ປີເກດີຂອງເດັກນອ້ຍ ພອ້ມລະບ ສາຍສ  າພນັຂອງໂຈດກບັເດັກນອ້ຍໃສໃ່ນແບບຟອມ. 

 

ຈ  າເລີຍ: “ຈ  າເລີຍ” ໝາຍເຖງິ ບ ກຄນົທີ່ ໄດກ້ະທ  າການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ, ໂຈດ ຕອ້ງລະບ ຊ ່  ແລະ 

ນາມສະກ ນຂອງຈ  າເລີຍ ແລະ ຖາ້ເປນັໄປໄດໃ້ຫລ້ະບ  ວນັ, ເດ ອນ, ປີເກດີ ຂອງຈ  າເລຍີພອ້ມ, ກ ລະນຈີ  າເລຍີເປນັ

ເດັກນອ້ຍ ແມນ່ໃຫລ້ະບ ຊ ່ພ ່ -ແມ,່ ຜ ປ້ກົຄອງ ຫຼ  ຜ ໄ້ດຮ້ບັສດິທາງກດົໝາຍຂອງຈ  າເລຍີ ໃສໃ່ນແບບຟອມແມນ່ຈະເປັນ

ການດ ີແລະ ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ ສ ດ. 

ຄະດອີ ່ ນໆໃນສານ: ແຈງ້ຕ ່ ສານກຽ່ວກບັຄະດແີພງ່ ຫຼ  ຄະດອີາຍາ ທີ່ ເກດີຂ ນ້ໃນປະຈ ບນັ ຫຼ  ອະດດີທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງກບັ

ໂຈດ ແລະ ຈ  າເລີຍ, ລວມທງັຄະດກີານຢ່າຮາ້ງ ຫຼ  ພນັທະການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດ . 

ໃຫກ້ານກຽ່ວກບັການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ: ໃຫອ້ະທິບາຍສິ່ ງທີ່ ຈ  າເລຍີໄດກ້ະທ  າກບັທ່ານ ແລະ/ຫຼ  

ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົຂອງທ່ານ ໂດຍໃຫອ້ະທິບາຍລາຍລະອຽດຈະແຈງ້ເຖງິສິ່ ງທີ່ ເກດີຂ ນ້, ມນັຈະເປນັປະໂຫຍດ

ຫຼາຍຖາ້ຫາກວາ່ທ່ານສາມາດຂຽນ ຫຼ  ລະບ  ວນັ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ທີ່ ມກີານໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງພາຍໃນ

ຄອບຄວົໄດເ້ກດີຂ ນ້ ລວມໄປເຖງິເຄ ່ອງມ  ທີ່ ໃຊໃ້ນການກ ່ເຫດ, ການໄດຮ້ບັການບາດເຈັບ, ການທ  າລາຍຊບັສນິ 

ແລະ ການຂ ົ່ມຂ ຕ່າ່ງໆ, ນອກຈາກນ ັນ້ຕອ້ງແຈງ້ຜ ພິ້ພາກສາຮບັຊາບກຽ່ວກບັເວລາອ ່ນໆທີ່ ຈ  າເລຍີໄດກ້ະທ  າການໃຊ້

ຄວາມຮ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົຕ ່ ທ່ານ ຫຼ  ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົຂອງທ່ານ. ໃນການອອກຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຈາກສານ

, ຂ ັນ້ຕອນທ  າອິດສານຕອ້ງໄດລ້ະບ ກອ່ນວາ່ມອີາຊະຍາກ  າທີ່ ພວົພນັເຖງິການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ

ໄດເ້ກດີຂ ນ້ແທ້ຫຼ ບ ່  ເນ ່ອງຈາກວາ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງຄ  າສ ັ່ງເຫ່ົຼານີ ້ ຈະມບີນັຊລີາຍຊ ່ຂອງອາຊະຍາກ  າທີ່ ພວົພນັເຖງິ

ການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ. 

 

ສາຍສ  າພນັລະຫວາ່ງ ໂຈດ ແລະ ຈ  າເລຍີ: ໃນການທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຈາກສານເພ ່ ອປກົປ້ອງການໃຊ້

ຄວາມຮ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ, ທ່ານຈະຕອ້ງມສີາຍພວົພນັກບັຈ  າເລີຍ ໂດຍທາງສາຍເລ ອດ ຫຼ  ການແຕງ່ງານ, 

ການດ  າລງົຊວິີດຮວ່ມກນັ (ທງັໃນປດັຈ ບນັ ຫຼ  ອະດດີ) ຫຼ  ມຄີວາມສ  າພນັດາ້ນຊ ສ້າວ ຫຼ  ມຄີວາມສ  າພນັທາງເພດ 

(ທງັໃນປດັຈ ບນັ ຫຼ  ອະດດີ), ຖາ້ຫາກວາ່ທ່ານບ ່ ໄດມ້ສີາຍພວົພນັກບັຈ  າເລີຍຕາມທີ່ ລະບ ມາຂາ້ງເທິ່ ງນີ,້ ທ່ານຈະມ ີ

ສິດໄດຮ້ບັຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຈາກສານພາຍໃຕກ້ດົໝາຍກຽ່ວກບັການສະກດົຮອຍຕາມ. 

 

ໜ້າ  2  ໃນ 7
DV-150 (cs)(9/20)  Laotian
ວິທຮິ ບັ ຄາ  ສ່ງັ ຄມ ້  ຄອງຈາກສານເພ່ ອ  ປ້ອງກນັ  ການໃຊຄ້ ວາມຮນ  ແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ

https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/pub-22.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-100-127-one.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-100-127-one.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-100-127-multi.pdf
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ຮ ບແບບຂອງຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຈາກສານ: ທ່ານສາມາດຮອ້ງຂ ໄດ ້ດ ັງ່ນີ:້  

• ຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຈາກສານໄລຍະສ ັນ້ສ  າລບັເວລາ 20 ວນັຂາ້ງໜາ້ ຖາ້ຫາກວາ່ທ່ານຕອ້ງການການຄ ມ້ຄອງແບບ

ທນັທີ. 

• ຄ  າສ ັ່ງອຄ ມ້ຄອງຈາກສານໄລຍະຍາວ ແມນ່ສາມາດໄດຮ້ບັການຄ ມ້ຄອງໄດຮ້ອດ 1 ປີ.  

• ຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຈາກສານທງັໄລຍະສ ັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ.  

 

ຄ  າສ ັ່ງສານໄລຍະສ ັນ້ (20 ວນັ): ສານສາມາດອອກຄ  າສ ັ່ງສ  າລບັໄລຍະເວລາ 20 ວນັທນັທີ ໂດຍບ ່ແຈງ້ໃຫຈ້  າເລີຍ

ຮບັຊາບ. ທ່ານຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫສ້ານຮບັຊາບໃນກ ລະນທີ່ານໄດແ້ຈງ້ໃຫຈ້  າເລີຍຮບັຊາບວາ່ທ່ານກ  າລງັຈະຍ ່ນຄ  າຮອງຂ 

ຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຈາກສານ. ໃຫກ້ວດເບິ່ ງວາ່ໄດແ້ຈງ້ ຫຼ  ບ ່ ໄດແ້ຈງ້ ເພ ່ ອທາງສານຈະໄດພິ້ຈາລະນາວາ່ທ່ານຈະໄດຮ້ບັຄ  າ

ສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຈາກສານ ຫຼ  ບ ່  ເພາະໂດຍປກົກະຕທິ່ານບ ່ ຈ  າເປນັຕອ້ງແຈງ້ໃຫຈ້  າເລີຍຊາບ. 

 

ຄ  າສ ັ່ງສານໄລຍະຍາວ (1 ປີ): ຄ  າສ ັ່ງສານໄລຍະຍາວຈະສາມາດອອກໃຫໄ້ດກ້ ່ຕ ່ ເມ  ່ອ ຈ  າເລຍີໄດຮ້ບັໜງັສ ແຈງ້ການ

ກຽ່ວກບັການຂ ຮອ້ງດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ໄດມ້ໂີອກາດເຂົ້າໂຕແ້ຍງ້ຢ ່ໃນການພິຈາລະນາຄະດໃີນຊ ັນ້ສານ, ຈ  າເລີຍຈະຖ ກ

ປະຕິບດັຕາມຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຂອງສານໂດຍເຈົ້າໜາ້ທີ່ ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍຢ່າງໜອ້ຍ 10 ວນັກອ່ນການພິຈາລະນາຄະດ.ີ 

 

ຄ  າສ ັ່ງສານທງັໄລຍະສ ັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ: ຖາ້ຫາກວາ່ທ່ານຕອ້ງການຄ  າສ ັ່ງສານທງັ 2 ເງ ່ອນໄຂ ທງັແບບຄ ມ້

ຄອງກະທນັຫນັເປັນເວລາ 20 ວນັ ແລະ ແບບຄ ມ້ຄອງໄລຍະຍາວ (1 ປີ), ໃຫໃ້ສເ່ຄ ່ ອງໝາຍເລ ອກທງັສອງຫອ້ງ. 

ວທີິຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ: ຖາ້ຫາກວາ່ທ່ານຮອ້ງຂ ຄ  າສ ັ່ງສານທງັສອງ, ແລະ ສານໄດອ້ອກຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຂອງສານສ  າລບັ

ໄລຍະສ ັນ້ຂອງທ່ານແລວ້, ສານຈະກ  ານດົເວລາຈດັການພິຈາລະນາຄະດ ີ ເພ ່ ອຕດັສິນຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຈາກສານ

ສ  າລບັໄລຍະຍາວໃຫແ້ກທ່່ານໂດຍຈ  າເລີຍສາມາດເຂົ້າຮວ່ມການພິຈາລະນາຄະດ ີແລະ ໂຕແ້ຍງ້ໃນຊ ັນ້ສານໄດ.້ ຖາ້

ຫາກວາ່ສານບ ່ ໄດອ້ອກຄ  າສ ັ່ງສານສ  າລບັໄລຍະສ ັນ້, ການພິຈາລະນາຄະດໄີລຍະຍາວຈະຖ ກປະຕິບດັແທນ. ຈ  າເລີຍ

ຍງັຈະຖ ກປະຕິບດັຕາມການຮອ້ງຟ້ອງ ແລະ ຕາມວນັທີຂອງການພິຈາລະນາຄະດໄີລຍະຍາວ. 

 

ການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດ ເດັກນອ້ຍ: ສານສາມາດໃຫກ້ານເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດ ທາງກາຍະພາບຂອງເດັກນອ້ຍໃຫແ້ກ ່ໂຈດ ຫຼ  

ຈ  າເລີຍເປນັການຊ ົ່ວຄາວໄດ.້ ເພ ່ ອຮອ້ງຂ ຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຈາກສານໃນການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດ ເດກັນອ້ຍຊ ົ່ວຄາວນ ັນ້, 

ທ່ານຈະຕອ້ງໄດສ້ະໜອງຂ ມ້  ນ ເຊ່ັນວາ່: ຊ ່  ແລະ ນາມສະກ ນ, ວນັ, ເດ ອນ, ປີເກດີ ຂອງເດກັນອ້ຍ ລວມໄປເຖງິ

ສາຍສ  າພນັລະຫວາ່ງເດັກນອ້ຍກບັໂຈດ ແລະ ຈ  າເລຍີ. ໃຫແ້ຈງ້ລາຍລະອຽດຕ ່ ສານຖາ້ຫາກທ່ານມຄີວາມກງັວນົ

ກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນອ້ຍທງັກອ່ນ ແລະ ຫຼງັຄ  າສ ັ່ງສານສ  າລບັການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດ  ແລະ ການ

ຢ້ຽມຢາມ, ສານສາມາດອອກເງ  ່ອນໄຂສ  າລບັການຢຽ້ມຢາມ ແລະ ການຜນັປ່ຽນກນັເອົາເດັກນອ້ຍໄປເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດ 

ໄດ,້ ໂດຍໃຫທ້່ານກ  ານດົແຜນການຢຽ້ມຢາມ ແລະ ການຜນັປ່ຽນກນັເອົາລ ກໄປເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດ ໃຫເ້ປນັການສະເໜີ

ປະໄວ.້ 

 

ການລຽ້ງດ ເດັກນອ້ຍ: ເປນັສວ່ນໜ ່ ງຂອງຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຈາກສານເພ ່ ອປອ້ງກນັການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງພາຍໃນຄອບ 

ຄວົ, ສານສາມາດຮຽກຮອ້ງໃຫຈ້  າເລີຍຈາ່ຍຄາ່ການລຽ້ງດ ເດກັນອ້ຍໄດ,້ ແຕຄ່  າສ ັ່ງສານສ  າລບັການຈາ່ຍຄາ່ການລຽ້ງ

ດ ເດກັນອ້ຍ ແມນ່ໄດຖ້ ກລະບ ໄວສ້ະເພາະຢ ່ໃນການພິຈາລະນາຄະດໄີລຍະຍາວເທ່ົານ ັນ້. ເມ  ່ອທ່ານຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ີ

ການລຽ້ງດ ເດັກນອ້ຍ, ທ່ານຕອ້ງສະໜອງຂ ມ້  ນກຽ່ວກບັລາຍຮບັຂອງ ຈ  າເລຍີ ໃຫໄ້ດຫຼ້າຍທີ່ ສ ດເທ່ົາທີ່ ຈະຫຼາຍໄດ ້

ເຊ່ັນວາ່: (ເອກະສານຊ  າລະອາກອນລາຍໄດ ້ແລະ ໃບບິນລາຍຈາ່ຍອ ່ ນໆ). 

ໜ້າ  3  ໃນ  7
DV-150 (cs)(9/20)  Laotian
ວິທຮິ ບັ ຄາ  ສ່ງັ ຄມ ້  ຄອງຈາກສານເພ່ ອ  ປ້ອງກນັ  ການໃຊຄ້ ວາມຮນ  ແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ
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ໃນເວລາທ່ີປະກອບຄ  າຮອ້ງຟ້ອງ, ທ່ານຕອງ້ພິຈາລະນາຂ ມ້  ນລ ມ່ນີ:້  

• ທ່ານຕອ້ງການຮ ບແບບທີ່ ມຂີ ມ້  ນການຕິດຕ ່ ຂອງຈ  າເລຍີ (ເຊ່ັນວາ່: ເບີໂທ, ຂ ຄ້ວາມ ຫຼ  ອີເມວ) ຫຼ  ບ ່ ? 

• ທ່ານຕອງ້ການການຄ ມ້ຄອງຈາກຈ  າເລຍີຢ ່ເຮ ອນຂອງທ່ານ ຫຼ  ສະຖານທີ່ ອ ່ ນໆ ຫຼ  ບ ່ ? 

• ທ່ານຕອ້ງການສິ່ ງຂອງສວ່ນຕວົທີ່ ຈ  າເປນັທີ່ ຍງັຢ ່ໃນການຄອບຄອງຂອງ ຈ  າເລີຍ ຫຼ  ບ ່ ? ຖາ້ຫາກວາ່ຕອ້ງການ

, ໃຫລ້ະບ ສິ່ ງຂອງເຫ່ົຼານ ັນ້ມາ (ເຊ່ັນວາ່: ໂທລະສບັ, ໃບອະນ ຍາດຂບັຂີ່ , ຢາ ແລະ ອ ່ ນໆ).  

• ທ່ານມຄີວາມຕອ້ງການການທດົແທນຄ ນຄາ່ເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຂ ນ້ຈາກການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ

ຂອງຈ  າເລີຍ ຫຼ  ບ ່ ? ຖາ້ຕອ້ງການ, ໃຫລ້ະບ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ແລະ ເອກະສານທີ່ ຈ  າເປນັ ຖາ້ມ.ີ 

 

ການລງົລາຍເຊັນຂອງທ່ານ: ໂດຍການປະກອບຄ  າຮອ້ງຟ້ອງ ທ່ານຕອ້ງປະຕຍິານວາ່ຂ ມ້  ນທີ່ ລະບ ລງົໃນແບບຟອມ

ຮອ້ງຟ້ອງຕອ້ງເປນັຂ ມ້  ນທີ່ ເປນັຄວາມຈງິທ ກປະການ. 

 

ຈະເກດີຫຍງັຂ ນ້ຫຼງັຈາກສານໄດອ້ອກຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຂອງສານເພ ່ ອປ້ອງກນັການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງພາຍໃນ

ຄອບຄວົ? 

ການຊວ່ຍເຫຼ ອຈາກໜ່ວຍງານບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ: ຖາ້ຫາກວາ່ຜ ພິ້ພາກສາຕດັສິນວາ່ທ່ານຄວນໄດຮ້ບັການຄອບຄອງ

ເຮ ອນ, ພາຫະນະ ແລະ ສິ່ ງຂອງສວ່ນຕວົ (ຕວົຢ່າງເຊ່ັນ: ສດັລຽ້ງ) ເປັນການຊ ົ່ວຄາວ, ຜ ພິ້ພາກສາສາມາດສ ັ່ງໃຫ້

ເຈົ້າໜາ້ທີ່ ຕ  າຫຼວດ ຫຼ  ທະຫານ ຊວ່ຍທ່ານເອົາສິ່ ງຂອງເຫ່ົຼານ ັນ້ໄດ.້ ນອກຈາກນ ັນ້ແລວ້, ຜ ພິ້ພາກສາຍງັສາມາດ

ອອກຄ  າສ ັ່ງບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ເພ ່ ອຊວ່ຍໃຫທ້່ານໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດ ເດັກນອ້ຍເປນັການຊ ົ່ວຄາວໄດ.້ 

 

ຂ ້ມ  ນຕິດຕ ່ ຂອງຈ  າເລຍີ: ຫຼງັຈາກການພິຈາລະນາຄະດແີລວ້, ໜວ່ຍງານບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍຈະໄດຮ້ບັແຈງ້ກຽ່ວກບັ

ຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຂອງສານ ແລະ ໜວ່ຍງານດ ັງ່ກາ່ວຈະພະຍາຍາມປະຕບິດັຕ ່ ຈ  າເລີຍ,  ໂດຍທາງເຈົ້າໜາ້ທີ່ ຕ  າຫຼວດ, 

ທະຫານຂອງລດັ ຫຼ  VPSO ຈະເປນັຜ ຮ້ບັຜດິຊອບປະຕບິດັຕ ່ຈ  າເລຍີຕາມຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຂອງສານ. ມນັຈະເປນັ

ປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ ສ ດຖາ້ຫາກວາ່ທ່ານສາມາດສະໜອງຂ ມ້  ນຂອງຈ  າເລຍີໃຫໄ້ດ ້ ເຊ່ັນວາ່: ອາຍ , ຮ ບຮາ່ງ, ທີ່ ຢ ່, 

ເບີໂທລະສບັ, ທີ່ ຢ ່ຂອງເຮ ອນ ແລະ ບອ່ນເຮັດວຽກ ຫຼ  ສະຖານທີ່ ອ ່ ນໆທີ່ ຄາດວາ່ ຈ  າເລຍີຈະອາໄສຢ .່  

 

ເມ  ່ອຈ  າເລຍີຖ ກປະຕບິດັຕາມຄ  າສ ັ່ງສານໂດຍໜວ່ຍງານບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍແລວ້, ການລະເມດີຄ  າສ ັ່ງສານອາດຈະ

ເປັນອາຊະຍາກ  າໄດ.້ ທ ກການລະເມດີຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຂອງສານຄວນໄດຮ້ບັການລາຍງານຕ ່ໜວ່ຍງານບງັຄບັໃຊກ້ດົ

ໝາຍ. 

 

ຂ ້ມ  ນການຕິດຕ ່ ຂອງໂຈດ: ຜ ພິ້ພາກສາອາດຈະສ ັ່ງໃຫຈ້  າເລຍີຢ ່ຫາ່ງຈາກທີ່ ຢ ,່ ບອ່ນເຮດັວຽກ ຫຼ  ສະຖານທີ່ ອ ່ນໆຂອງ

ທ່ານ, ທ່ານຕອ້ງແຈງ້ຕ ່ສານກ ລະນບີ ່ ຢາກໃຫເ້ປີດເຜີຍຂ ມ້  ນທີ່ ຢ ່, ບາ້ນ ຫຼ  ເບີໂທຂອງທ່ານ, ແຕຕ່ອ້ງໝັນ້ໃຈວາ່ສານ

ຈະສາມາດຕິດຕ ່ ທ່ານໄດເ້ພ ່ ອແຈງ້ກຽ່ວກບັການພິນາລະນາຄະດ ີແລະ ສະໜອງເອກະສານໂດຍການໃຫເ້ບີໂທທີ່ ນ  າໃຊ້

ໃນປະຈ ບນັໃຫສ້ານ ແລະ ຖາ້ເປັນໄປໄດແ້ມນ່ໃຫທ້ີ່ ຢ ່ ອເີມວ ເພ ່ ອສ ົ່ງເອກະສານ, ເຊິ່ ງຂ ມ້  ນເຫ່ົຼານ ັນ້ຈະຖ ກເກບັຮກັສາ

ເປັນຄວາມລບັ ແລະ ບ ່ ເປີດເຜີຍຕ ່ ຈ  າເລີຍຢ່າງເດດັຂາດຕາມຄ  າຂ ຂອງທ່ານ. 

ວທີິປ່ຽນແປງ, ຕ ່ ອາຍ  ຫຼ  ສິນ້ສ ດຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຂອງສານ: ຫຼງັຈາກສານອອກຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຂອງສານແລວ້, ທ່ານ

ສາມາດຮຽກຮອ້ງໃຫສ້ານພິຈາລະນາ: 

ໜ້າ  4  ໃນ  7
DV-150 (cs)(9/20)  Laotian
ວິທຮິ ບັ ຄາ  ສ່ງັ ຄມ ້  ຄອງຈາກສານເພ່ ອ  ປ້ອງກນັ  ການໃຊຄ້ ວາມຮນ  ແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ



                                  AS 18.66.100 - .990 
                   ກດົລະບຽບທາງແພງ່ 65.1 

 

 

      

      

     

    

 

ອາຊະຍາກ  າທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ 

ຂະຫຍາຍຄວາມເປັນອາຊະຍາກ  າທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງກບັການໃຊ້ຄວາມຮ ນຮ ແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

ກ. ອາຊະຍາກ  າຕອ້ງມກີານກະທ  າຄວາມຜິດ ຫຼ  ມຄີວາມພະຍາຍາມກ ່ໃຫເ້ກດີ; ແລະ 

ຂ. ໂດຍມສີະມາຊກິຂອງຄອບຄວົໜ ່ ງຕ ່ຕາ້ນກບັສະມາຊກິຂອງຄອບຄວົອ ່ນ (ເບິ່ ງລາຍລະອຽດຢ ່ດາ້ນລ ມ່ຂອງໜາ້ 

ນີກ້ຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂອງສະມາຊກິຄອບຄວົ); 

ຄ. ຕອ້ງເປັນໜ ່ ງໃນລາຍຊ ່ອາຊະຍາກ  າທີ່ ລະບ ໄວໃ້ນກດົໝາຍຂອງລດັ Alaska ຫຼ  ການລະເມດີກດົໝາຍທີ່ ຄາ້ຍຄ 

ກນັກບັຂອງອ  ານາດສານອ ່ນ (ເມ  ອງ ຫຼ  ລດັອ ່ ນ). 

ຂ ມ້  ນຕ ່ ໄປນີແ້ມນ່ບາງຕວົຢ່າງຂອງອາຊະຍາກ  າທີ່ ເຂົາ້ເກນ: 

ການທ  າຮາ້ຍຮາ່ງກາຍ ໝາຍເຖງິ ເວລາທີ່ ບ ກຄນົໃດໜ ່ ງທ  າຮາ້ຍຮາ່ງກາຍບ ກຄນົອ ່ ນ ຫຼ  ເມ  ່ອບ ກຄນົໃດໜ ່ ງຂ ົ່ມຂ ທ່ີ່ ຈະທ  າຮາ້ຍ

ຮາ່ງກາຍຜ ອ້ ່ ນ ແລະ ເຮັດຕາມການຂ ົມ່ຂ ທ່ນັທີ. ໝາຍເຫດ: ທ່ານອາດຈະສາມາດໄດຮ້ບັຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຈາກສານເຖງິແມນ່ວາ່

ໂຈດຍງັບ ່ ໄດຖ້ ກການທ  າຮາ້ຍຮາ່ງກາຍເທ ່ ອກ ່ຕາມ, ແຕກ່ ສາມາດຮຽກຮອ້ງການຄ ມ້ຄອງໄດ.້  (ເບິ່ ງທີ່  AS 18.66.990(3) ສ  າ

ລບັຂ ມ້  ນເພ່ີມຕ ່ມ). 

ການປີນ ຫຼ  ງດັເຂ້ົາບ້ານຜ ້ອ ່ ນເພ ່ ອລກັເຄ ່ອງ ໝາຍເຖງິ ເວລາທີ່ ບ ກຄນົໃດໜ ່ ງ ບ ກເຂົ້າໄປ ຫຼ  ຄາ້ງຢ ໃ່ນຕ ກອາຄານໂດຍຜິດ

ກດົໝາຍ ແລະ ວາງແຜນກ ່ອາຊະຍາກ  າໃນຕ ກອາຄານດ ັງ່ກາ່ວ. 

ການກະທ  າຜິດທາງອາຍາ ໝາຍເຖງິ ເວລາທີ່ ບ ກຄນົໃດໜ ່ ງທ  າລາຍຊບັສນິຂອງບ ກຄນົອ ່ ນໂດຍເຈດຕະນາ. 

ການລ່ວງລະເມດີທາງອາຍາ ໝາຍເຖງິ ເວລາທີ່ ບ ກຄນົໃດໜ ່ ງ ບ ກເຂົ້າໄປ ຫຼ  ຄາ້ງຢ ່ໃນດນິ, ໃນເຮ ອນ ຫຼ  ໃນຍານພາຫະນະ 

ຂອງບ ກຄນົອ ່ນໂດຍຜດິກດົໝາຍ. 

ການກະທ  າທາລ ນຕ ່ ສດັລ້ຽງ ໝາຍເຖງິ ເວລາທີ່ ບ ກຄນົໃດໜ ່ ງຂາ້ ຫຼ  ເຮັດໃຫສ້ດັລຽ້ງໄດຮ້ບັການບາດເຈັບ ໂດຍມຄີວາມ

ຕ ັງ້ໃຈ ແລະ ມເີຈດຕະນາຂ ົມ່ຂ ,່ ຂ ເ່ຂນັ ຫຼ  ກະທ  າການຮາ້ຍແກບ່ ກຄນົອ ່ ນ (ເບິ່ ງທີ່  AS 11.61.140(ກ) ສ  າລບັຂ ມ້  ນ

ເພ່ີມຕ ່ ມ). 

ການແຊກແຊງການເບ່ິງແຍງລ້ຽງດ  ໝາຍເຖງິ ເວລາທີ່ ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົໃດໜ ່ ງເອົາ ຫຼ  ເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດ ເດກັນອ້ຍໂດຍບ ່ ໄດ້

ຮບັສດິທາງກດົຫມາຍ ແລະ ຕ ັງ້ໃຈທີ່ ຈະພາກເດັກນອ້ຍໄປຈາກຜ ປ້ກົຄອງຕາມກດົຫມາຍເປັນໄລຍະເວລາດນົນານ. ຕວົຢາ່ງໃນ

ເວລາທີ່ ພ ່  ຫຼ  ແມເ່ອົາເດັກນອ້ຍອອກຈາກເມ  ອງ ຫຼ  ລດັ ໂດຍທີ່ ບ ່ ມກີານໃຫຂ້ ມ້  ນການຕດິຕ ່ ໃດໆໃຫອ້ີກຝາ່ຍ ແລະ ໂດຍທີ່ ພ ່  ຫຼ  

ແມອ່ກີຝາ່ຍໜ ່ ງບ ່ ໄດຮ້ບັຊາບການກະທ  າດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ເລີຍ ເຊິ່ງບ ່ ໄດໝ້າຍເຖງິການແຊກແຊງໃນການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດ , ແຕໝ່າຍ

ເຖງິໃນເວລາທີ່ ພ ່  ຫຼ  ແມບ່ ່ ໄດສ້ ົ່ງຄ ນເດກັນອ້ຍໃຫອ້ກີຝາ່ຍເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດ ຕາມກ  ານດົເວລາທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັໄວ.້ 

ການຂ ົມ່ເຫັງ ແລະ ການບີບບງັຄບັ ໝາຍເຖງິ ອາຊະຍາກ  າທີ່ ເອີນ້ກນັວາ່ “ການຫກັຫຼງັ-ຫຼອກລວງ” ໂດຍຕດິພນັກບັບ ກຄນົ

ໃດໜ ່ ງທີ່ ກ ່ໃຫເ້ກດີ ຫຼ  ຂ ົ່ມຂ ຈ່ນົໃຫມ້ກີານໄດຮ້ບັບາດເຈບັທາງຮາ່ງກາຍ ຫຼ  ການທ  າຮາ້ຍປະເພດອ ່ນໆ ເພ ່ ອເອົາຊບັສນິຂອງ

ຄນົອ ່ນ ຫຼ  ບງັຄບັໃຫບ້ ກຄນົອ ນເຮັດສິ່ ງທີ່ ເຂົາເຈົ້າບ ່ ຕອ້ງການເຮດັ. ຕວົຢ່າງມບີ ກຄນົໃດໜ ່ ງຂ ົມ່ຂ   ່ ແລະ ທ ບຕທີາ່ນ 

ນອກຈາກວາ່ທ່ານຍອມມເີພດສ  າພນັກບັພວກເຂົາ. 

                   

                  

                    

            

•  ປ່ຽນແປງ  (ແກໄ້ ຂ)  ຄາ  ສ່ງັ ສານ  ແມນ່  ໃຫນ້  າ  ໃຊແ້ ບບຟອມ  DV-131,  ຄາ  ຮອ້  ງຂ ແກໄ້ ຂຄາ  ສ່ງັ ຄມ ້  ຄອງຂອງສານ.

•  ສ ບຕ່  (ຕ່ ອາຍ)  ຄາ  ສ່ງັ ສານ  ແມນ່  ໃຫນ້  າ  ໃຊແ້  ບບຟອມ  DV-132,  ຄາ  ຮອ້  ງຂ ຕ່ ອາຍຄ  າ  ສ່ງັ ຄມ ້  ຄອງຂອງສານ.

•  ສິ້ນສດ  (ຍກົ  ເລກີ  )  ຄາ  ສ່ງັ ສານ  ແມນ່  ໃຫນ້  າ  ໃຊແ້  ບບຟອມ  DV-133,  ຄາ  ຮອ້  ງຂ ຍກົ ເລກີ  ຄາ  ສ່ງັ ຄມ ້  ຄອງຈາກສານ.

ທ່ານສາມາດເອົາແບບຟອມເຫ່ ຼົານໄ້ີ ດຈ້  າກສາ  ນກັ  ງານສານ  ຫຼ  ຜາ່ ນອນິ  ເຕີເນດັ  ໄດທ້ ່  ີ

http://www.courts.alaska.gov/forms/index.htm#dv.

ໜ້າ  5  ໃນ  7
DV-150 (cs)(9/20)  Laotian
ວິທຮິ ບັ ຄາ  ສ່ງັ ຄມ ້  ຄອງຈາກສານເພ່ ອ  ປ້ອງກນັ  ການໃຊຄ້ ວາມຮນ  ແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ

https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-131-one.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-132-one.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-133-one.pdf
http://www.courts.alaska.gov/forms/index.htm%23dv
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(ຈ)     

    

(ສ) ຜ ໃ້ຫຍ ່ຫຼ  ເດກັນອ້ຍ ທີ່ ມສີາຍກຽ່ວພນັກນັໂດຍການແຕງ່ງານໃນປະຈ ບນັ ຫຼ  ອະດດີ; 

(ຊ) ບ ກຄນົທີ່ ມລີ ກຈາກຄວາມສ  າພນັກນັ; ແລະ 

(ຍ) ລ ກຂອງບ ກຄນົໃດໜ ່ ງທີ່ ມຈີາກຄວາມສ  າພນັກນັທີ່ ກ  ານດົໄວໃ້ນ (ກ) - (ຊ) ຂອງວກັນີ ້[.]. 

 

(ອາຊະຍາກ  າທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົຕ ່ ເນ ່ອງ) 

ການຂ ົມ່ເຫັງ ໝາຍເຖງິ ເວລາທີ່ ບ ກຄນົໃດໜ ່ ງ: 

- ໂທມາຜາ່ນໂທລະສບັ ແລະ ບ ່ ວາງສາຍຈນົເຮັດໃຫບ້ ່ສາມາດໂທ ຫຼ  ຮບັສາຍບ ກຄນົອ ່ ນໄດ;້ 

- ໂທຊ  າ້ແລວ້ຊ  າ້ອີກໃນເວລາທີ່ ທ່ານບ ່ ສະດວກຮບັສາຍ; ຫຼ  

- ໂທຫາ ຫຼ  ໃຊກ້ານສ ່ ສານທາງອີເລັກໂທຣນກິທີ່ ບ ່ ເປີດເຜຍີຊ ່ ຫຼ  ລາມກົອານາຈານ ຫຼ  ຂ ົມ່ຂ ທ່  າຮາ້ຍຮາ່ງກາຍ

ທີ່ ຈະເຮດັໃຫໄ້ດຮ້ບັບາດເຈັບ ຫຼ  ທາງເພດສ  າພນັ. 

ການລກັພາຕວົ ໝາຍເຖງິ ເວລາທີ່ ບ ກຄນົໃດໜ ່ ງຈບັຕວົບ ກຄນົອ ່ນໄວ ້ໂດຍທີ່ ອີກຝາ່ຍບ ່ ໄດເ້ຕັມໃຈ ຫຼ  ອີກຄວາມໝາຍ

ໜ ່ ງແມນ່ການກ  າລງັວາງແຜນທີ່ ຈະທ  າຮາ້ຍຮາ່ງກາຍ ຫຼ  ລວ່ງລະເມດີທາງເພດຕ ່ບ ກຄນົອ ່ ນ ຫຼ  ກ ່ໃຫເ້ກດີຄວາມສຽ່ງສ ງ

ທີ່ ບ ກຄນົດ ັງ່ກາ່ວຈະເຮດັໃຫບ້ ກຄນົອ ່ ນໄດຮ້ບັບາດເຈບັສາຫດັ. 

ຄວາມອນັຕະລາຍທ່ີບ ່ ຄາດຄດິ ໝາຍເຖງິ ເວລາທີ່ ການກະທ  າຂອງບ ກຄນົໃດໜ ່ ງກ ່ໃຫເ້ກດີຄວາມສຽ່ງສ ງຕ ່ ການໄດຮ້ບັ

ບາດເຈບັທາງຮາ່ງກາຍຢ່າງສາຫດັຕ ່ ບ ກຄນົອ ່ ນ. ຕວົຢ່າງໃນຂະນະທີ່ ທ່ານກ  າລງັຂບັລດົລງົທາງຫຼວງ ແລະ ມ ີ

ຜ ໂ້ດຍສານມາຍາດພວງມາໄລ ແລວ້ພະຍາຍາມບງັຄບັໃຫທ້າ່ນຂບັລດົອອກຈາກນອກເສັ້ນທາງ. 

ການປ ້ນຈີ ້ ໝາຍເຖງິ ເວລາທີ່ ບ ກຄນົໃດໜ ່ ງໃຊກ້  າລງັ, ບງັຄບັເອົາຊບັສນິຂອງບ ກຄນົອ ່ ນມາຄອບຄອງເປັນຂອງຕນົ

ເອງ. 

ອາຊະຍາກ  າທາງເພດ ໝາຍເຖງິ ການລວ່ງລະເມດີທາງເພດ, ການຮວ່ມປະເວນລີະຫວາ່ງພ່ີນອ້ງດວ້ຍກນັ ແລະ ການ

ຂ ົ່ມຂ ນທ ກຮ ບແບບ. ນອກຈາກນ ັນ້ແລວ້, ອາຊະຍາກ  າທາງເພດຍງັສາມາດເກດີຂ ນ້ກບັຄ ຜ່ວົເມຍທີ່ ແຕງ່ງານແລວ້ໄດ້

ເຊ່ັນກນັ. 

  ອີງຕາມ  AS 18.66.990(5), "ສະມາຊກິ  ຄອບຄວົ "  ປະກອບມ:ີ

(ກ)  ຜໃ້  ຫຍ່  ຫຼ  ເດນັ  ນອ້ ຍ  ທ່  ີເປນັ  ຄສ ່  ມົ ລດົ ກນັ  ໃນປະຈບ  ນັ  ຫຼ  ອະດດີ  ;

(ຂ)  ຜໃ້  ຫຍ່  ຫຼ  ເດກັ  ນອ້ ຍ  ທ່  ີອາໄສຢ່ນ  າ  ກນັ  ຫຼ  ຜທ້  ່  ີເຄີຍຢ່ນ  າ  ກນັ ;

(ຄ)  ຜໃ້  ຫຍ່  ຫຼ  ເດກັ  ນອ້ ຍ  ທ່  ີຄບົ  ຫາກນັ  ຫຼ  ຜທ້  ່  ີເຄີຍຄບົ  ຫາກນັ  ;

(ງ)  ຜໃ້  ຫຍ່  ຫຼ  ເດກັ  ນອ້ ຍ  ທ່  ີມສີ  ວ່ ນພວົ ພນັ  ກນັ  ຫຼ  ຜທ້  ່  ີໄດມ້ ຄີ  ວາມສາ  ພນັ ທາງເພດຮວ່ ມກນັ ;

ຜໃ້  ຫຍ່  ຫຼ  ເດັກນອ້ ຍ  ທ່  ີພວົ ພນັ  ກນັ  ໃນລະດບັ ທີ  4  ຂອງຄວາມສະໜິດສະໜມົ  ກນັ ,  ບ່ ວາ່ ຈະ

ເປັນລກ  ລຽ້  ງ  ຫຼ  ລກ  ບນ  ທາ  ທ່  ີໄດຮ້ ບັ  ການຮອງຮບັ  ຈາກກດົ  ລະບຽບຂອງກດົ  ໝາຍແພງ່  ;

ໜ້າ  6  ໃນ  7
DV-150 (cs)(9/20)  Laotian
ວິທຮິ ບັ ຄາ  ສ່ງັ ຄມ ້  ຄອງຈາກສານເພ່ ອ  ປ້ອງກນັ  ການໃຊຄ້ ວາມຮນ  ແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ
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ການສະກດົຮອຍຕາມ ໝາຍເຖງິ ເວລາທີ່ ບ ກຄນົໃດໜ ່ ງຕດິຕ ່  ຫຼ  ຕິດຕາມບ ກຄນົອ ່ນໄປຕາມສະຖານທີ່ ຕາ່ງໆຫຼາຍຄ ັງ້

ໂດຍທີ່ ອກີຝາ່ຍບ ່ ໄດເ້ຕັມໃຈ ແລະ ບ ກຄນົທີ່ ຕກົຢ ່ໃນສະຖານະການທີ່ ຄາ້ຍຄ ກນັນີເ້ຊ ່ອໝັນ້ວາ່ພວກເຂົາມຄີວາມສຽ່ງທີ່

ຈະໄດຮ້ບັການບາດເຈັບທາງຮາ່ງກາຍ ຫຼ  ເສຍຊວິີດ. 

ການຂ ົມ່ຂ ກ່ ່ການຮາ້ຍ ໝາຍເຖງິ ເວລາທີ່ ບ ກຄນົໃດໜ ່ ງປອ່ຍຂາ່ວທີ່ ບ ່ ເປັນຄວາມຈງິກຽ່ວກບັສະຖານະການທີ່ ເປັນໄພ

ອນັຕະລາຍຕ ່ ຊວິີດໃນສະຖານທີ່ ຕາ່ງໆຈນົເຮັດໃຫບ້ ກຄນົອ ່ນມຄີວາມຢ້ານຕ ່ ການໄດຮ້ບັການບາດເຈັບທາງຮາ່ງກາຍ. 

ການລະເມດີຄ  າສ ັງ່ຄ ມ້ຄອງຂອງສານ ໝາຍເຖງິ ເວລາທີ່ ບ ກຄນົໃດໜ ່ ງໄດຮ້ບັຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຂອງສານທີ່ ຕ ່ ຕາ້ນກບັ

ພວກເຂົາ ແລວ້ກະທ  າສິ່ ງໃດສິ່ ງໜ ່ ງທີ່ ເປັນການລະເມດີສວ່ນໃດສວ່ນໜ ່ ງຂອງຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຂອງສານ.  

ຈະເປັນແນວໃດຖາ້ຫາກວາ່ອາຊະຍາກ  າທ່ີເກດີຂ ນ້ກບັຂ້າພະເຈົາ້ ຫຼ  ລ ກນອ້ຍຂອງຂ້າພະເຈົາ້ບ ່ ໄດ້ລະບ ໄວຂ້້າງເທິງ? 

ຕ ່ ໄປນີອ້າດຈະບ ່ ແມນ່ອາຊະຍາກ  າທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງກບັການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ ເພ ່ ອຈ ດປະສງົຂອງການໄດ້

ຮບັຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຈາກສານ, ນອກຈາກວາ່ເປນັສວ່ນຫນ ່ງຂອງອາຊະຍາກ  າທີ່ ລະບ ໄວຂ້າ້ງເທິງນ ັນ້ ແລະ ທ່ານອາດຈະ

ຕອ້ງຊອກຫາວິທີທາງອ ່ ນໃນການແກໄ້ຂ ເຊ່ັນວາ່: 

- ການລກັຊບັ 

- ການປອມແປງ 

- ການເສບຢາເສບຕດິ ຫຼ  ຕິດເຫ້ົຼາ 

- ການປອ່ຍປະລະເລຍີເດກັນອ້ຍ 

- ການລະເມດີຄ  າສ ັ່ງສານ (ຍກົເວ້ັນຄ  າສ ັ່ງຄ ມ້ຄອງຂອງສານ), ລວມທງັຄ  າສ ັ່ງກຽ່ວກບັການເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດ , 

ການຢຽ້ມຢາມ ແລະ ການສະໜບັສະໜ ນ (ນອກຈາກວາ່ການລະເມດີດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຈະລວມການແຊກແຊງການ

ເບິ່ ງແຍງລຽ້ງດ ນ  າ) 

- ການໃສຮ່າ້ຍປ້າຍສ ີ

- ການຂ ົມ່ຂ ທ່ີ່ ຈະຟ້ອງຮອ້ງ ຫຼ  ໄປແຈງ້ຄວາມຕ ່ ເຈົ້າໜາ້ທີ່ ຕ  າຫຼວດ ຫຼ  ໜວ່ຍງານທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງຂອງລດັຖະບານ 

ໜ້າ  7  ໃນ  7
DV-150 (cs)(9/20)  Laotian
ວິທຮິ ບັ ຄາ  ສ່ງັ ຄມ ້  ຄອງຈາກສານເພ່ ອ  ປ້ອງກນັ  ການໃຊຄ້ ວາມຮນ  ແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ


