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ករជយួេផ ងៗ េពលមនករជញួដរូមនសុករជយួេផ ងៗ េពលមនករជញួដរូមនសុ  
 

សមូប កន់ងឹចងចាំេនៅក្នងុែថ្នកេនះ 

ការជញូដរូមនសុសចាតទ់កុថាជាការចាបឱ់យេធើ្វខ្ញុកំពាះនាសមយ័េនះ 
 

ការរតព់ន័្ធជាការខសុ្រសឡះ ពការជញួដរូមនសុស 
 

ការរតព់ន័្ធ ចាតទ់កុជាការរតដ់កឹនា ំចែំណកការ ជញួដរូមនសុសចាតទ់កុជា

ការេកង្របវាញ ់           


ការជញួដរូមនសុស មានេ្របើកមាងំបាយ ការេបាក្របាស ់ការបង្ខតិបង្ខ ំសរាប់

្រតតូពនិតិយអ្នករងេ្រគាះ  


អ្នករងេ្រគាះផាបបានេគបង្ខឱំយេផើ្វការងារេផសងៗដចូជាបេំរេីផ្វើការេនៅក្នងុផ្ទះ 

ក្នងុេរាងច្រកេថាក េផ្វើចការ ហាងម្ហបូ នងឹក្នងុកែន្លងេពសយោចារ                                                        


្របជាជនសាសនអាេមរកិកអាចចាញេ់បាកេគ ពការេផ្វើជនំញួមនសុសេនៅក្នងុ

្រសកុអាេមរកិែដរ                 


េក្មងមនិ្រគបអាយេុផ្វើេពសយោចារជាអ្នករងេ្រគាះេដាយសារការជញួដរូមនសុស                                                                                                        


អ្នករងេ្រគាះ មានការភយ័នងឹមនិហាននយាយជាមយួបកុ្គលកិេផើ្វការ           


អ្នកបកែ្របភាសាមនិកានេ់ជើង នងីមនិមានការទាកទ់ងជាមយួអ្នករតព់ន័្ធ

មនសុស  ្រតវូ្របងុ្របយត័្ន ក្នងុការេ្រជើសេរសីអ្នកបកែ្រប                      


អ្នករងេ្រគាះកជាសាកស ីដេូឆ្នះេគមនិអាចជាអ្នកជាបេ់ចាទក្នងុបទ្ធឱ្រកដិ្ធ 

ែដលអាចេកើតពកី្នងុការបង្ចតិបង្ចឱំយចលូរមួ   


អ្នករងេ្រគាះអាចជាស តណាមយួ មានជានថាកស់ង្គមមានសាសនា ឫក ៏

វបបធមណាមយួ     

គាននរណាមយួដរំ៉វូទទលួការរេំលាពេធ្វើបាបេទ  

េដើមបបានដំណងឹេផសងេទៀត សមូទរូសព័្ធ: 
ទូរសព័្វ  ២៤‐េមា៉ងសំរាបជ់ួយ: (408) 975‐2739 
       ការរិយាលយ័សហគមន៍: (408) 975‐2730 

dv.aaci.org  

   សមូបេំពញនងឹកាតផាចភាគេនះេផើ្ញេទៅ: 
Asian Americans for Community Involvement 

Domes c Violence Program 

Gordon N. Chan Community Services Center 
2400 Moorpark Avenue, Suite 300 

San Jose, CA 95128  

ខុំ្ញចង់ដឹងែថមេទៀត អំពីផ្ទះសំណាក់្រស្តីេនៅAACI Asian 

Women’s Home នឹងការរត់ពន្ធមនុសស 

សូមឱយេផ្ញើ្រកដាសបក្រសាយេនះែថមេទៀត េទៅតាម 
អាស័យដានខាង្រេកាមៈ 

ខុំ្ញចង់សាក់ចិត្តជួយ AACI Asian Women’s Home. 

េឈាះ 

េលខផ្ទះនឹងផ្លូវ 

្រកុង                                             រដ្ធ                     េលខកូដ 

 
(       )                                                          (       )          

េលខទូរស័ព្ទ-ផ្ទៈឫការងារ                               ទូរស័ព្ទៃដ  

អ៊ីែម៉ល- Email 

 

“្រកដាស់បងាញេនះ បានេផ្វើេដាយ Asian Americans for Community 

Involvement (AACI) េ្រកាមថវិការេលខ 2011‐VT‐BX‐K010 ជារងាន់ព ី

Office for Vic ms of Crime, Office of Jus ce Programs, U.S. Depart‐

ment of Jus ce េយាបល់ ការរកេឃើញនងឹការសរាចឬ់ការឱយជនូមិត្តិ ្េចញ

ពីអ្នករួមវិភាគមិនែមនជាការចាបាច់តណាងជាផ្លូវការនងិជាេគាលការចបោប់

របស់្រកសងួតុលាការ្រសុកអាេមរិកេនាះេទ” 

ករជញួដរូមនសុករជញួដរូមនសុ   

បញឈបការជញួដរូមនសុសសស ្្្ ្្ ្្ ្្ ្្ ្្ ្្ ្្ 

Cambodian 



 

ករជញួដរូមនសុករជញួដរូមនសុ   

ការជួញដូរមនុសសជាទាសភាពសម័យ មានការេ្របើកមាំងបាយ 

ការភូតភរ បង្ខិតបង្ខំេដើមបីយកកមាងមនុសសេធើ្វការឫេធើ្វជំនួញក្នុង

ការរួមេភទ។ 

 កមាំងៈ រំេលាពេភទ ការវាយដុំ  ការឃុំឃាង នីងមានការចាប់

បញ្ជូន្របឆាំងឆន្ទះេគ  

 ការលូចបន្លំៈ កុហក់ពីរកការងាឱយ ពីការេរៀបការ ឫពីជីវិតរស់

េនៅ្រសួល 

 បង្ខិតបង្ខំៈ គំរាមកំែហង ជំពាក់បំណុល នឹងការេធើ្វបាបផ្លូវចិត្ត  

េនៅ្រសួល 

ជំេនឿនីងករយល្រចឡពំីករជួញដូរមនុសជំេនឿនីងករយល្រចឡពំីករជួញដូរមនុស  

 អ្នករងេ្រគាះបាន្រប្រពីត្តខុសចបោប់ ្រតូវែតដាក់េទាស 

 អ្នករងេ្រគាះដីងខ្លួនជាមុនពីសភាពការណ៏ 

 អ្នកមានស តិអាេមរិក មិនអាចេគជួញដូរបានេទ 

 ការជួញដូរមនុសស ដូចការរត់ពន្ធមនុសស 

 អ្នករងេ្រគាះបានទទួលលុយពីកិច្ចការងារបំេរី       

 មិនែមនជាការជួញដូរមនុសស េបើឈ្មួញេនាះេរៀបការជាមួយ

អ្នករងេ្រគាះ ឬក៏ជាបងប្អូននឹងគា     

 ការជួញដូរមនុសស មិនអាចមានេកើតេនៅក្នុងភូមិ្រសុកខ្ញុំេទ 

 អ្នករងេ្រគាះពីការជួញដូរមនុសស ្រតូវអរគុណ េដាយសារបាន

េគជួយសេ្រងា្គះ  

កែន្លងេផ ងេទៀតមនទរូសព័ធសំ បេ់ ៈ:កែន្លងេផ ងេទៀតមនទរូសព័ធសំ បេ់ ៈ:  

ក្នងុេពលមានភាពអាសន័្ន  សមូេហៅេលខ  9‐1‐1 
 

េលខក្នុង្របេទសសំរាប់េហៅ ចំេពាះមានការជួញដូរមនុសស  
1‐888‐373‐7888 

 
េលខក្នុងប៉ូលីស េនៅសាន់ហូេសស ចំេពាះមានការជួញដូរមនុសស  

408‐537‐1999 
 

The Katharine and George Alexander 
ទីកែន្លងចបោប់េនៅក្នុងសហគមន៏ 

408‐288‐7030 
 

ករនយិយ មទរូសព័្វទងំអសជ់ករសមង ត ់

ករគ្រទជនរងេ្រគះពកីរជញួដរូមនសុករគ្រទជនរងេ្រគះពកីរជញួដរូមនសុ   

 អតគ់តិលុយ េហើយជាការសមាត់! 

 មានជាភាសាអង់េគ្លស ឬភាសាអាសុី 

 មានជួយអ្នកេនៅផ្ទះជំរក ឬអ្នកេនៅកែន្លងេផសងេទៀត 

ករជយួបេំរ ើរបសេ់យើងមនករជយួបេំរ ើរបសេ់យើងមន  

 សូមទូរស័ព្វេពលមានវិបត្តិ ២៤‐េមា៉ង 

 ២៤‐េមា៉ងផ្ទះសំណាក់េពលមានអាស័ន្នសំរាប់្រស្តីនឹងកុមារ
(បុរសនឹង អ្នកដូរេភទ អាចបញ្ជូនេទៅកែន្លងផ្ទះេផសងេទៀត) 

 អ្នកចាត់ែចងការករណី នីងអ្នកជួយការវិបត្តិេផសងៗ 

 អ្នកជួយប ចបោប់ឃាត់ឃាង ចបោប់ពី្រគួសារ នីងជួយ   
ប អេនា្របេវសន៏ 

 ការបេ្រងៀនពីេរឿងការជួញដូរមនុសស ដល់អ្នកជំនាញ នឹងដល់
្រកុមសហគមន៍េផសងៗ  

 រកផ្ទះេនៅ រកការងារ នឹងរកអ្នកជួយគាំ្រទក្នុង្របពន្ធសង្គម 

 ផ្តល់ពត៌មាន នីងបញ្ជូនេទៅកែន្លងសា្គល់េផសងេទៀត 

្របាបគាបន្តៈ  នយាយពីការជួញដូរមនុសស ជាមួយ្រគួសារមិត្តភក្តិ 

នឹងអ្នកេធ្វើការជាមួយ 

ទនាកទ់នំងៈ ការកេឃើញនីងបញ្ជូនអ្នករងេ្រគាះពីការជួញដូរ

មនុសស េទៅ្រកសួងនានាែដលអាចជួយបាន 

េរៀនបែន្ថមៈ  ទាក់ទងជាមួយ Asian Women’s Home នីង
ឱយមកជួយបេ្រងៀនេនៅក្នុងអង្គការសង្គមអ្នក 

េដើមបបានដំណងឹេផសងេទៀត សមូទាកទ់ងជាមួយៈ
Human.Trafficking@aaci.org 

សញញ ែនករជញួដរូមនសុសញញ ែនករជញួដរូមនសុ   

  

  

 អ្នកេនាះមានការភ័យខាច ឬស មានេគេធើ្វបាប 

 អ្នកេនាះរកមិនបានសំបុ្រតសាមរបស់ខ្លួនដូចជា េលខ

សំគាល់ លិខិតឆ្លងែដន ឬ្ ទិដាការ (visa) 

 អ្នកេនាះេធ្វើការមិនបានលុយេពញ ឬេធ្វើការេ្រចើនហួសេមា៉ងឬ 

េធ្វើការណាែដលមានេ្រគាះថាក់ 

 អ្នកេនាះ្រតូវមានេគតាមេមើលជាប់ េហើយឃាត់ឃាងមិនឱយ

េចញពីផ្ទះ ឬពីកែន្លងេផសងេទៀត   
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