ដី�សេ���ះ

មគ��េទសក៍ធន�នជនរងេ្រ�ះ
ៃនែផ� កនគរ�លឡ
� ង� �ច

ជនរងេ្រ�ះពីអេំ ពើហឹង�ក��ង្រគ� �រនិង�ររ�េ�ភបំ�នផ� វ� េភទ�នសិទ�ិ
�ក់ញត� ិេ�តុ��រ�ន់ខ�ស់សឱ
ុំ ្យ�ន ដី�សេ���ះ�មួ យដូ ចតេ�េនះ៖
1. ដី�ែដល��ំង អ� ក�យ្រប�រមិនឱ្យរ�េ�ភបំ�នេលើជនរងេ្រ�ះ និង
ស�ជិកេផ្សងេទៀតរបស់្រគ� �រ។
2. ដី�ែដលប��ប់ឱ្យអ� ក�យ្រប�រ�កេចញពី្រគ� �រ។
3. ដី�ែដលប��រអ� ក�យ្រប�រមិនឱ្យចូ លលំេ���ន ��េរៀន �ជីវ
កម� ឬកែន� ង�រ�ររបស់ជនរងេ្រ�ះ�ន។
4. ដី�ែដលផ� ល់សិទ�ិេមើលខុស្រត�វ ឬសិទ�ិមកេលងកូ ន ឬកូ នៗ�អនីតិជ
ន។
5. ដី� ែដល��ំងអ� ក�យ្រប�រមិនឱ្យ ឬបង� រ�ររ��ន ដល់ កូ ន�អ
នីតិជនែដលស� ិតេ្រ�មសិទ�ិេមើលខុស្រត�វរបស់ជនរងេ្រ�ះ។
6. ដី� ែដលប��ប់�គីែដលមិនទទួ ល�នសិទ�េិ មើលខុស្រត�វកូ នឱ្យផ� ល់
្រ�ក់�ំ្រទ ដល់កូន�អនីតជ
ិ ន ្របសិនេបើពួកេគ�ន �តព� កិច� ផ� វ�
ច�ប់ក��ង�រេធ� ែើ បបេនះ។
7. ដី� ែដលប��ប់ចុងេ�ទឱ្យសងបំណុលែដល�ន�លកំណត់�ក់
�ក់ ខណៈេពលែដលដី�ស� ិតក��ងសុពល�ព ។
8. ដី� ែដលប��ប់ចុងេ�ទឱ្យចូ លរ ួមក��ង�រ្របឹក�េ�បល់ ។

�រ�ប់ខ� �នពលរដ�
ជនរងេ្រ�ះពីអេំ ពើហឹង� ក��ង្រគ� �រ និង�ររ�េ�ភបំ�នផ� វ� េភទ �នសិទ�ិ
េស� ើឱ្យ�ន�រ�ប់ខ� �នពលរដ� ។ ម�ន� ីនគរ�ល ែដលផ� ល់មគ��េទសក៍
ធន�នេនះ ឱ្យជនរងេ្រ�ះ ្រត�វ្រ�ប់ជនរងេ្រ�ះ អំពីរេបៀបអនុវត� សទ
ិ � ិេស� ើ
ឱ្យ�ន �រ�ប់ខ� �នពលរដ� ក��ងលក� ណៈ្របកបេ�យសុវត� �
ិ ព។

�
បណ�ឹងសុី វល
ជនរងេ្រ�ះ ពីអំេពើហង
ឹ � ក��ង្រគ� �រ, ឧ្រកិដ�កម� េ�យ�រស� ប់ និង �រ
រ�េ�ភបំ�នផ� វ� េភទ �នសិទ�ិ�ក់ �ក្យបណ�ឹងសុី វ �ល ស្រ�ប់�រខូ ច�ត
ែដលេកើតេចញពី �ររ�េ�ភបំ�ន ដូ ច� ចំ�យែផ� កេវជ� ��ស� , �រ�ត
បង់្រ�ក់ចំណូល, �រខូ ច�ត្រទព្យសម្បត� ិ និង ចំ�យេផ្សងៗ េទៀត ចំេ�ះ
ជនរងេ្រ�ះ ឬ ទី��ក់�រ ែដលផ� ល់ទីជ្រមក ដល់ជនរងេ្រ�ះ។

ករណីចងរ �តក
ឹ � េនះ�ចបង� រឱ្យ�ន របួ ស េ�
ជនរងេ្រ�ះ ពីករណីចងរ �តក គួ រដង
ែផ� ក�ងក��ង�ន េហើយេ�កអ� ក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត� ឱ្យេ�រក�រពិនិ
ត្យ ែផ� កេវជ� ��ស� ។

ស្រ�ប់ករណីប��ន់ សូមទូ រសព� េ�េលខ 9-1-1
PD 2310.003TRO (ែកសំរ ួលែខ 11/2018)

400 W. Broadway, ឡ�ង� �ច, �លីហ�័រ�៉ CA 90802

េសចក� ីលំអិត អំពីអំេពើហឹង� ក��ង្រគ� �រ

(562) 570-7277

េសចក� ីលំអិត អំពីឧ្រកិដ�កម� ផ� វ� េភទ

(562) 570-7368

េសចក� ីលំអិត អំពី�ររ�េ�ភបំ�នេលើក�
ុ រ

(562) 570-7321

ដី���ំង �បេ�
� ះ�សន� (TRO)
នីតិ វ �ធី�ក់�ក្យបណ�ឹង េ�តុ��រ�ន់ខ�ស់ ឡ
� ង� �ច ៖
�រ ��ល័យ្រក�ប�� ី �ន់ទី 1, បន� ប់ 1200, បង� �ច #1-4
275 រុក� វ �ថី Magnolia, ឡ
� ង� �ច, �លីហ�័រ�៉ CA 90802
េ�៉ង ៖ 8:30 ្រពឹក - 3:30 រេសៀល
(562) 256-2315
1.

សូ មេ� �រ ��ល័យ្រក�ប�� ី េដើម្បីេស� ើសុំ សំណុំឯក�រ ដី���ំង �បេ�
� ះ�សន�
(TRO) ចំេ�ះករណីអំេពើហឹង� ក��ង្រគ� �រ ឬ េស� ើសុំ េ�យ��ល់ េ� ែផ� កជំនួយផ� វ� ច�ប់
(សូ មេមើល េ��ងេ្រ�មេនះ) េដើម្បីទទួ ល�ន ជំនួយផ� វ� ច�ប់ េ�យឥតគិតៃថ� ។

2.

សូ មបំេពញ ទ្រមង់ែបបបទ � ំងអស់ េហើយយកេ� បង� �ច�ក់�ក្យបណ�ង
ឹ #1-4 ែដល
�ន្រក�ប�� ី នឹង�ត់ែចង�ក់ េលខករណី ឱ្យ ។

3.

សូ មរង់�ំ េ�បន� ប់រង់�ំ េ�បន� ប់ 1200 រហូ ត�ល់ែត ្រក�ប�� ី េ�េ��ះេ�កអ� ក។

4.

្របសិនេបើេ�្រកមផ� ល់�មសំេណើរបស់េ�កអ� ក េ�ះេ�កអ� កនឹងទទួ ល�នដី���ំង
�បេ�
� ះ�សន� ��មៗ។

5.

្របសិនេបើទទួ ល�នរ ួច េ�ះ្រក�ប�� ីនឹងផ� ល់ជូន េ�កអ� ក នូ វឯក�រ ចំនួន ពីរ (2)
ច�ប់ ែដលមួ យច�ប់ ស្រ�ប់ចុងេ�ទ និង មួ យេទៀតស្រ�ប់េ�កអ� ក។

6.

្របសិនេបើេ�កអ� ក �ន�រ ��ល័យេ�្រកមតំបន់ បេ្រមើ�រ�រ ែផ� កដី� េ�ះេ�ក
អ� កនឹង�ំ�ច់ ្រត�វ�ន ដូ ច� ឯក�រ�ក្យេស� ើសុំ #DV-100, TRO មួ យច�ប់ មួ យ
ច�ប់ និង ទ្រមង់ែបបបទ #DV-110 មួ យច�ប់។

7.

សូ មរក�ទុក TRO មួ យច�ប់េ��ប់ខ� �នេ�កអ� ក�និច� ។

គ� ីនិកជំនួយផ� វ� ច�ប់ - បុគ�លិកជំនួយផ� វ� ច�ប់ នឹង�នេ� ���ត់ក�ីឡ
� ង� �ច �ន់ទី 1,
បន� ប់ 1004, េ�ៃថ� ច័ន� ៃថ� ពុធ និង ៃថ� សុ្រក េ�យ�ប់ទទួ លឯក�រ េ�េ�៉ង 9:00
្រពឹក ។ អតិថិជនែដលមកមុន នឹងទទួ ល�នេស�មុន។ េស�� ំងអស់ គឺមិនគិតៃថ� េ�ះ
េទ។
ព័ត៌�នេនះ �ចរក�ន �ទ្រមង់េផ្សងេទៀត�ន េ�យ្រត�វេស�ើសុំ េ�ែផ�កេសចក� ីលំអិត
អំពីអំេពើហឹង�ក��ង្រគ� �រ LBPD �មេលខ (562) 570-7277។

ស្រ�ប់ករណីប��ន់ សូមទូ រសព� េ�េលខ 9-1-1

ប�
� ញេលខទូ រសព� ប��ន់ និងេស�ករណីប៉ះទង� ិច

�
េស�មនុស្សធំេពញវយ

1736 មជ្ឈមណ�លវ �បត� ិ្រគ� �រ
ផ� ះ��ក់�្រស័យបេ�
� ះ�សន� ស្រ�ប់េក� ងជំទង់,
�ស� រី ង�រ�យដំ និងកូ ន របស់ពួកេគ។

(310) 379-3620

��មិក ចំេ�ះករណីេ្រគ�ង្រស វ �ង
��កំពង់ែផ

ផ�ះ�ងពង្រកេពើ
ប�
� ញេលខទូ រសព� ប��ន់ 24 េ�៉ង, �រ្របឹក�េ�បល់
របស់ផ�ះ��ក់�្រស័យ, �រតស៊ូ មតិ ផ� វ� ច�ប់, ជំនួយៃថ� ជួលផ� ះ
ៃនកម� វ �ធីយុវជន, និង �រ�ំ្រទ េផ្សងៗ េទៀត
ស្រ�ប់ជនរងេ្រ�ះ ពីអំេពើហឹង� ក��ង្រគ� �រ និង កូ នៗ របស់ពួកេគ

(562) 594-4555
(562) 594-9492

ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច / កម� វ �ធីេសចក� ីៃថ�ថ�មនុ
� ស្ស
បេ្រមើ�ធន�ន ក��ងករណី�ន ឧ្រកិដ�កម� ឬ ឧបទ� វេហតុ
េ�យ�រ�រស� ប់។

(562) 570-6730

(562) 733-1147

JFCS ឡ
� ង� �ច / តំបន់េវស អូ េរញ
ជំនួយជនរងេ្រ�ះ ពីអំេពើហឹង� ក��ង្រគ� �រ, �រ្របឹក�េ�បល់
ស្រ�ប់ជនរងេ្រ�ះ ពីឧ្រកិដ�កម� , ្រក �ម�ំ្រទ, �រ្របឹក�េ�បល់
�លក� ណៈបុគ�ល និង �លក� ណៈ្រគ� �រ ។.

(562) 427-7916

មជ្ឈមណ�លពហុេស� (MSC)
េស� ស្រ�ប់ជន��នទីជ្រមក ដូ ច�េស�ងូ តទឹក, េស�ៃ្របសណីយ៍,
េស�ដឹកជ��ន
� , េស�ែថ� ំកុ�រ, េស�ែថ� ំេវជ� ��ស� ,
េស�សុខ�ពផ� វ� ចិត�, េស�បន�បេ្រគ�ង�ណ, េស�េមេ�គ/
ជំងឺេអដស៍, េស�្រគប់្រគងករណីរ ួម និង �រស្រមបស្រម� លទី��ក់�្រស័យ។

(562) 491-7977

NCADD/LB (្រក �ម្របឹក��តិ
ែផ�កេ្រគ�ង្រសវ �ងនិង�រពឹង�្រស័យ េលើឱសថ, Inc)
កម� វ �ធីពី�ស� ី េ��ស� ី ។ កម� វ �ធីបន�បេ្រគ�ង�ណ, កម� វ �ធីយុវវ �យ
ក��ងជេ្រមើសអំេពើហឹង� ក��ង្រគ� �រ និង ជេ្រមើស វ �ជ� �ន

(562) 426-8262

មជ្ឈមណ�ល�សះ ពី�រប៉ះទង� ិច ឡ
� ង� �ច
េស�សុខ�ពផ� វ� ចិត� និង �រ្រគប់្រគងករណី
ស្រ�ប់ជនរងេ្រ�ះ ពីឧ្រកិដ�កម� និង ្រគ� �រ របស់ពួកេគ ។
�រ ��ល័យេស�ជនរងេ្រ�ះ ៃនតំបន់ឡ
� ស ែអ៊នជឺេឡស
ជនរងេ្រ�ះ ពីឧ្រកិដ�កម� ដូ ច� អំេពើហឹង� ក��ង្រគ� �រ
និង �ររ�េ�ភបំ�ន ផ� វ� េភទ �ច�នគុណវុឌ្ឍ�ចទទួ ល�ន
េស��� �មរយៈ កម� វ �ធីជំនួយ�ក្សីជនរងេ្រ�ះ
ៃន�រ ��ល័យេម�វ �តំបន់ឡ�សែអ៊នជឺេឡស ែដល�រ ��ល័យ
េ�ទូ � ំងតំបន់ ។

(800) 380-3811

ប�
� ញេលខទូ រសព� ប��ន់ របស់ SU CASA
ផ� ះ��ក់�្រស័យ, េស�្របឹក�េ�បល់ និង េស� េផ្សងៗ
េទៀត ។ ធន�ន ស្រ�ប់ជនរងេ្រ�ះ ពីអំេពើហឹង� ក��ង្រគ� �រ
និង កូ នៗ របស់ពួកេគ ។

(562) 402-4888

ប�
� ញេលខទូ រសព� ប��ន់ ស្រ�ប់�រប��រ ករណីអត� �ត
េស� 24 េ�៉ង ។

(310) 391-1253

ប�
� ញេលខទូ រសព� ប��ន់ របស់ ទី��ក់�្រស័យ ស្រ�ប់�ស�ី ឡ
� ង� �ច
ផ� ះ��ក់�្រស័យ, េស�្របឹក�េ�បល់ និង ធន�ន េផ្សងៗ េទៀត
ស្រ�ប់ជនរងេ្រ�ះ ពីអំេពើហឹង� ក��ង្រគ� �រ និង កូ នៗ របស់ពួកេគ ។.

(562) 437-4663
(ផ�ះរបស់�ត់)

េស��ំ្រទ
ករណីថ�ង់ និង សមត� �ព��ប់ឮ ចុះេខ�យ
ស�ជិកសហគមន៍ថ�ង់ និង សមត� �ព��ប់ឮ ចុះេខ�យ ែដល្រត�វ�រ ជំនួយ និង េស��� �ច
ទំ�ក់ទំនងេ� មជ្ឈមណ�លគម�គមន៍ របស់ែផ� កនគរ�លឡ
� ង� �ច �មរយៈេលខ (562) 4356711.

ប�
� ញេលខទូ រសព� ប��ន់ េពល�នវ �បត� ិយុវជន
(800) 843-5200
អន� �គមន៍ េពល�នវ �បត� ិ និង �រ្របឹក�េ�បល់ ។
េស�ប��ន
� �� ស្រ�ប់ យុវជន ��នទីជ្រមក, និង
មជ្ឈមណ�ល�រអព�្រកឹត្យ ស្រ�ប់ ជនរត់េចញពីផ�ះ និង ្រគ� �រ របស់ពួកេគ ។
េស�វ �បត� ិ ពី�ររ�េ�ភបំ�ន ផ� វ� េភទ របស់ YWCA
េស�ជំនួយអមដំេណើរ, េស�តស៊ូ មតិ, េស�អប់រ�សហគមន៍,
េស�្របឹក�េ�បល់ �លក� ណៈបុគ�ល និង �្រក �ម, អន� �គមន៍
េពល�នវ �បត� ិ, ស� ័យ�រ�រ និង ប�
� ញេលខទូ រសព� រយៈេពល
24 េ�៉ង ស្រ�ប់េពល�នវ �បត� ិ ។

(562) 989-7697

(877) 943-5778
(877) Y-HELPS-U
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្រកសួងសុខ�ពផ� វ� ចិត� ៃនតំបន់ឡ
� ស ែអ៊នជឺេឡស

(800) 854-7771

េស�ប��ន
� របស់េម�វ �

(562) 988-1122

មូ លនិធិជំនួយផ� វ� ច�ប់ របស់ឡ
� ស ែអ៊នជឺេឡស /
(800) 399-4529
គេ្រ�ងអំេពើហឹង� ក��ង្រគ� �រ
ជំនួយផ� វ� ច�ប់ េ�យឥតគិតៃថ� ចំេ�ះប��អំេពើហឹង� ក��ង្រគ� �រ; េស�ប��ន
� េ�រក ជំនួយផ� វ�
ច�ប់ ស្រ�ប់ប��ជនអេ��្របេវសន៍ និង ប���ក់ព័ន�។
អ� កតស៊ូមតិរបស់ជនរងេ្រ�ះ ៃនអយ្យ�រ្រក �ងឡ
� ង� �ច

(562) 570-5632

េបសកកម� សេ���ះ ឡ
� ង� �ច

(562) 591-1292

េស�យុវជន
ស្រ�ប់កុ�រ
�រ្របឹក�េ�បល់ ែផ� កចិត���ស� អំពី�ររ�េ�ភបំ�ន
ែផ� ក�ង�យ / ផ� វ� េភទ និង�រមិនេអើេពើ ចំេ�ះកុ�រ។
កម� វ �ធីអប់រ�ឪពុក��យ។

(562) 422-8472
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