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មេធាវីប្រចាំសង្កា ត់នៃមោណធីអាឡាេីដា ៃិងសង្កា ត់សាលាម ៀៃអូកឡិៃដ ៍ 

មសចកដីជូៃដាំណឹងដល់មាតារិតាមអាយមាៃកា ប្រុងប្រយ័តន 

កា ិយាល័យ FBI (កា ិយាល័យមស ៊ើរអមងេតសហព័ៃធ) បាៃតាំរៃ់ឆកសេ ប្រ 

ថាជាតាំរៃដ់ដលមាៃកា ជួញដូ ផ្លវូមេរក មា ខ សចារ់យា៉ា ងោល ាំងកាល ។ 

សូេជួយកា ពា ក មា អូកឡិៃដ៍ មអាយ ួចពីកា មធវ៊ើអាជីវកេមផ្លវូមេរ។  

 

សូេមេតាដ ៃិយាយប្បារ់មហត កា ណ៍ទាំងមៃេះមអាយកូៃមលាកអនកបាៃយលដឹ់ងចាស់ 

 មេរៃប្សីមពសា ៃិងអនកមធវ៊ើអាជីវកេមមល៊ើេៃ សស គឺកាំព ងសវ េះដសវង កក មា  ៃិងមកមងជាំរង់ៗ មៅតាេរីសាលាម ៀៃ រីប្រជ ាំហាងលក់ 

រាំៃិញ រីកដៃលងចត ថយៃដ មល៊ើ ថយៃដប្កុង/ មរេះមេល៊ើងមប្កាេដី តាេេណឌ លចិញ្ច ឹេកូៃចិញ្ច ឹេ ៃិងមៅតាេរណ្ដដ ញសងេេ (រណ្ដដ ញ 

សងេេមហវសរ ក, ប្រូប្កាេជដជក Snapchat,  ប្រូប្កាេ ូរថត Instagram ។ល។)។ 

 មេរៃប្សីមពសា ដតងដតដសវង កក មា  ដដលមាៃវ័យយា៉ា ងតិចរាំផ្ ត 12 ឆ្ន ាំ។ 

 កនុង យៈមពល 48 មមា៉ា ង ដដលមកមងបាៃ ត់មចលផ្ទេះម េះ ពួកមគអាចប្តូវបាៃជួរទក់យកមដាយមេរៃប្សីមពសា។ 

 មេរៃប្សីមពសា កសមាជិកថមី រស់ពួកវា តាេកា ផ្ដល់មអាយរីជប្េក អាំមណ្ដយ មសចកដីប្សឡាញ ់ៃិងមសចកដីថាន ក់ថនេ ៃិងកា កា  

ពា រ កជាធាន ក់។ កា មៃេះអាចមាៃលកខណៈ ដូចជា កា ទក់រងណ្ដត់ជួរគ្នន មដ៊ើ មលង ៃិង/ឬ កា ផ្ដល់មអាយប្កណ្ដត់ ៃិងសមេលៀករាំពាក ់

ថមីៗ, កា ដ េះោត់សាំអាតប្កចកនដមជ៊ើង, រូ ស័ពទនដ ៃិងសាក់ដសែក។  

 ក មា  6  ក់ កនុងចាំមណ្ដេក មា  10  ក់ ដដលប្តូវបាៃមគរងខាំមអាយរាំម ផី្លវូមេរម េះ បាៃៃិយាយប្បារ់ថាពួកមគប្គ្នៃ់ដតចង់បាៃ 

រីកដៃលងសាន ក់មៅរ៉ា មណ្ដណ េះ។  

 កូៃប្សីតូចៗជាមប្ច៊ើៃ ក់ ប្តូវបាៃមធវ៊ើមអាយមាៃនផ្ទមពាេះ មដាយមេរៃប្សីមពសា រស់ពួកមគ។ 

 មកមងប្សីទាំងម េះណ្ដដដលពាយាេលួច ត់មចញពីមេរៃប្សីមពសា គឺប្តូវបាៃគាំរាេកាំដហង វាយមធវ៊ើបារ ឬសមាល រ់មចល។  

សូេរមប្ងៀៃកូៃតូចៗ ៃិងកូៃជាំរង់ៗ រស់មលាកអនក 

 សូេក ាំមដ៊ើ តាេថនល់ដតមាន កឯ់ង ជាពិមសសមៅមពលងងឹតៗ។ ប្តូវមធវ៊ើដាំមណ៊ើ ជាេួយេិតដេ័ប្ក ដដលអាចរ កចិតដបាៃជាៃិចច។ 

 ក ាំមឡ៊ើងឡាៃធេមតា ឬ ថយៃដដឹករាំៃិញ នៃេៃ សសចដេលកៗ ឬេៃ សសដដលសាេ លគ់្នន រៃដិចរៃដួច ដដលផ្ដល់មអាយ រស់ រ  មប្គឿងមញៀៃ 

ស រា ឬដដលណ្ដត់ជួរគ្នន មដ៊ើ មលងមអាយមសាេះ។ រាយកា ណ៌ប្បារ់នថៃ មពលមវលា ៃិងពិពណ៌ អាំពីេិៃភាគនៃេៃ សស ៃិង ថយៃដ ដល ់

អនកយាេសៃដិស ខសាលាម ៀៃ ឬចងហាវ ងសាលាម ៀៃភាល េៗ។ 

 ស ាំមអាយមគជួយ មរ៊ើសិៃជាមាៃរញ្ហា មៅផ្ទេះ ឬមៅឯសាលាម ៀៃ។ ៃិយាយជាេួយមាតារិតា ឬសមាជិកប្គួសា , ខ ៃសិមលលឿសាលា 

ម ៀៃ, ប្គូរមប្ងៀៃ, អនកដណ ាំ ឬេិតដេ័កដដដលអាចរ កចិតដបាៃ។  

 មរៀរ កមអាយមគជួយកូៃមលាកអនក ឬកូៃមកមងឯមរៀតៗ 

 រូ ស័ពទមៅកាៃ់មលខ 911 មៅមពលមាៃមប្គ្នេះថាន ក់េកដល់ភាល េៗ; មហ៊ើយទក់រងផ្ងដដ  មៅចងហាវ ងសាលាម ៀៃ, អនកប្គូមពរយប្រចាំ 

សាលាម ៀៃ, ខ ៃសិមលលឿ (អនកផ្ដល់ឱវារ) ឬរ៉ាូលីស ឬសៃដិស ខសាលា នៃសង្កា ត់សាលាម ៀៃអូកឡិៃដ៍  រស់កូៃមលាកអនកជារ ទ ៃ់។ 

 ដផ្នករាំម ីមសវាកនុងមពលមាៃវិរតដិ តាេ យៈរូ ស័ពទមលខ 800-309-2131 មៅមពលមាៃរញ្ហា ប្គួសា  ៃិងមកមងជាំរង់។  

 ដខសរូ ស័ពទជួយកនុងមពលមាៃវរតដិ BAWAR មលខ 510-845-7273 ចាំមពាេះក មា ណ្ដដដលប្តូវបាៃមគយកមៅមធវ៊ើអាជីវកេមផ្លវូមេរ។ 

 េណដ លធៃធាៃជួញដូ េៃ សសថាន ក់ជាតិ តាេ យៈរូ ស័ពទមលខ 888-373-7888 ឬវាយអតថររមៅ BeFree (233-733) មដ៊ើេែីរាយ 

កា ណ៌ប្បារ់អាំពីកា ជួញដូ េៃ សស។ 

មដ៊ើេែីររួលដាំណឹងដថេមរៀត អាំពីកា ជួញដូ ផ្លវូមេរក មា  កនុងអូកឡិៃដ៍ : 

 សូេច ចមេ៊ើលកនុងមគហរាំព័ អនកឃ្ល ាំ មេ៊ើលកា មធវ៊ើអាជីវកេម ៃិងជួញដូ េៃ សស (H.E.A.T.) នៃមេធាវីប្រចាំមោណធីអាឡាេីដា មៅ 

HEAT-Watch.org។ 


