
ក្រសួងយុត្ត ិធម៍សហរដ្ឋអាមមររិ

ការយិាល័យសស ៊ើបអសកេតសហព័ន្ធ

គំរាមមោយផ្ទា ល់ គំរាមតាម

ទូរស័ព្ា

គំរាមតាមសារមេឡិរ

ក្ត្ណិូរ

ការវាយក្រហារ

តាមេុ៊ីនមធើណតិ្

មោយសារជនដដ្លមធវើការគំរាម សថ ិត្មៅជិត្ផ្ទា ល់ វាអាចមាន

មក្រោះថ្នា រ់ដ្ល់មោរេារ។ ររណ៊ីមនោះ មយើងមានជំមរ ើស៣

1. រត់្: ស្សែ ករកផ្ល វូរតស់េញ ទំលាក់សោលរបស់របរស្ែលកពំ ក

កាន្់ សែ៊ើម្បីស្សួលរត់ សហ៊ើយសប៊ើអាេ ជួយអនកែទទសអាយរតរ់េួ

ផ្ក បន្ទា ប់ម្កទូរស័ពាសៅ 911

2. ពួ្ន: រកកស្ន្ែកពួន្សអាយឆ្ងា យពីជន្ស្ែលគរំាម្ោក់សោរទ្វែ

ឬឃំកផ្ល វូេូល បិតទូរស័ពាសហ៊ើយសំកំសអាយសសា ៀម្

3. វៃ:ការទវតទែជាជសំរ ើសេ កសស្កាយសៅសពលស្ែលអាេមាន្

សស្រោះថ្នន ក់ែល់ជិវតិ។ ស្តូវខំស្បឹកទវសអាយខ្ែ កំតាម្ស្ែលអាេ

ស ែ្ ើបាន្ សែ៊ើម្បីយកឈ្ន ោះសល៊ើជន្សលម ៊ើស

ការគំរាមតាមពារយសំដ្៊ី គឺជាការគំរាមដដ្លមិនរងកមក្រោះថ្នា រ់

ដ្ល់ជិៃតិ្ភ្លា មៗ ឬដដ្លមានរំណងមធវើមឡើងមៅមព្លមក្កាយ

 សរសសរទ ក ឬកត់ស្តាពាកយសំែីគរំាម្សន្ទោះែូេស្ែលបាន្គរំាម្

 កត់សំរល់េំន្ េលំអតិអពំជីន្គរំាម្សន្ទោះ ែូេជាស ម្ ោះ របូ

រាក ស្សបក សេទ កំពស់ ទំកន្់ ព៍ណសក់ ស្េនក សំសលក សខ្អាវ

ន្ិកេិន្ភាគែទទសទៀត
 រាយការណ៏ពតម៍ាន្ទ្វកំសន្ទោះសៅភាន កង់ារអន្ វតតេាប់

មោរេារគួរព្ាយាមក្រមូលព្ត្៌មានព្៊ីជន

ដដ្លទូរស័ព្ាមរគំរាម និងេំមព្ើដដ្លមគ

គំរាមនឹងមធវ ើ មរើការគំរាមម ោះមិនមាន

មក្រោះថ្នា រ់ដ្ល់េារឬេារជិត្ខាងភ្លា មៗ

 រកាភាពសសា ៀម្ោា ត់ ក ំដាក់ទូរស័ពាេ ោះ

 ពាយាម្ន្ិយាយជាមួ្យជន្គរំាម្សអា

យសស្េ៊ើន្ សែ៊ើម្បីស្បមូ្លព៌តមាន្លំអិតពី

អំសព៊ើស្ែលសគប៉កថ្នសត៊ើវាអាេមាន្សស្រោះ

ថ្នន ក់ែល់អនកឬអនកជិតខ្កឬសទ

 សប៊ើអាេ ស្បាប់អនកជិតខ្កសអាយជួយោត

ប់ ន្ិកទ្វក់ទកសៅបូ៉លីស

 េម្ែកពត៍មាន្សផ្េកៗសៅសល៊ើសអស្កក់

ទូរស័ពា

 កត់ស្តាពាកយលំអតិពីការគរំាម្

 ថតការន្យិាយទូរស័ពាសប៊ើអាេ

 សស្តៀម្រាយការណល៏ំអតិសៅបូ៉លីស

ការគំរាមតាមសារមេឡិរក្ត្ណូិរ មធវ ើមឡើង

តាមរយៈការម្ញើរសារ េុ៊ីដម៉ែល ក្រព្័នធ

្សព្វ្ាយសងគម មោយរារ់រញ្ច ូលទងំការ

គំរាមទរក្ារ់ ឬមក្រោះថ្នា រ់ម្សងមទៀត្ មរើ

ជនរងមក្រោះមិនមធវ ើតាម

 ក ំសប៊ើកសម្៊ើលោរស្ែលសផ្ញ៊ើរម្កពីស្បេពម្និ្

ោា ល់

 ក ំទំន្ទក់ទនំ្កសល៊ើស្បព័ន្ធសកាម្ជាមួ្យ

ម្ន្ សេស្ែលម្ិន្ោា ល់

 ស្តូវដាក់ស្ពសូ្វល គណសន្យយស្បព័ន្ធសកាម្

កន ុកកំរតិការពារស វតថភិាពខពស់បំផ្ ត

ក្រសិនមរើទទួលការគំរាមតាមសារមេឡិរក្ត្ូ

ណិរ

 ក ំលប់ោរសន្ទោះសោល សស្ពាោះសគអាេ

ស្ោវស្ជាវសកាសលយវេិចយ័រកព៌តមាន្លំអតិ

សំខ្ន្់សផ្េកសទៀត

 សប៊ើោរសន្ទោះទ កសោលសៅសល៊ើក ពំយូ ទរ័

 រាយការណ៏សៅបូ៉លីសភាែ ម្

 ស្ពីន្ ថតរបូ ឬេម្ែកោរសន្ទោះ សដាយកត់

សំរល់េំន្កសជ៊ើក ទថាស្ខ ន្ិកសពលសម៉ាក
 រកាទ កេសត ុតាកសអឡិកស្តណូកិទ្វកំអស់

ការវាយក្រហារតាមេុ៊ីនមធើណិត្អាច

មធវើមអាយព្៌ត្មានផ្ទា ល់ខ្ល នួររស់មោរ

េារដររធ្លា យជាសាធ្លរណៈ

 គួរសស្ប៊ើពាកយសំងាត់ស្ែលម្និ្ងាយ

ស្សួលសដាោះ ន្ិកក សំស្ប៊ើពាកយសំងាតែូ់េ

រន ពីសគហទំព័រមួ្យសៅមួ្យសទៀត

 គួរសស្ប៊ើកម្ម វ ិ្ កីោំតស់ម្សរាគក ពំយូ រទរ័

សអាយស ែ្ ើបេច ុបបន្នភាពសដាយ

សែ ័យស្បវតត ិ

 ដាក់សស្ប៊ើបេច ុបបន្នភាពស្បព័ន្ធក ពំយូ ទ័រ

សៅសពលស្ែលសគផ្េពែផ្ាយភាែ ម្ៗ

 គួរសស្ប៊ើការសដាោះពាកយសំង់ាតសដាយ

សស្ប៊ើកតាត ២

 េម្ែករកាទ កទិន្នន្យ័ជាសរ ើយៗ

ក្រសិនមរើេារសងសយ័ថ្ន េារជាជនរង

មក្រោះរន ុងការវាយក្រហារតាមេុ៊ីមធើណិត្

 ក ំលប់ ឬស្កស្ស្បស្បព័ន្ធក ពំយូ ទ័ររបស់

សលាកអនក

 ទ្វក់ទកសៅោថ ប័ន្ហិរញ្ញ វតថ ុរបស់

សលាកអនក សែ៊ើម្បីការពារការលួេយក

អតតសញ្ញញ ណរបស់សលាកអនក

 ែូរពាកយសំងាត់ ន្ិកតាម្ដាន្

សកម្មភាពស្ែលសកេ័យកន ុក
គណសន្យយសលាកអនក

ក្រសិនមរើមោរេារអាចមានមក្រោះថ្នា រ់ សូមទូរស័ព្ា មៅ 911.

ស្បសិន្សប៊ើសលាកអនកទទួលបាន្ការគរំាម្កំស្ហក សូម្ទ្វក់ទកសៅការយិាល័យសស ៊ើបអសកេតសហព័ន្ធស្ែលសៅជតិ
សលាកអនក, (សូម្សម្៊ើលសគហទំព័រ www.fbi.gov) ឬរាយការណ៍តាម្ទូរស័ពាសលខ 1-800-CALLFBI (ឬ 1-800-225-

5324) ឬតាម្រយៈសគហទពំ័រ www.fbi.gov/tips.

មោរេារអាចរាយការណ៍មោយមិនរមញ្េ ញម ម្ ោះមរ FBIតាមទូរស័ព្ាឬតាមមគហទំព្័រ

ការគំរាមរំដហង

មសចរត ៊ីដណ ំរន ុងការម ា្ ើយត្រ

http://www.fbi.gov/
http://www.fbi.gov/tips


មទោះរ៊ីជាការរាយការណ៍ព្៊ីការគំរាមរំដហងដដ្លមោរេារទទួលាន មិនាន្នដ្លក់ារមរើរមសុើរេមងកត្ វារ៏ជួយដ្ល់ជនរងមក្រោះដ្វទមទៀត្ដដ្រ តាមរយៈការតាមោន និងៃភិ្លគនិ ា ការររស់ FBI 

ក្រសិនមរើទទួលការគំរាម មត្ើគួររាយការណ៍មៅណា? រ៉ែូល៊ីសមូលោឋ ន ឬ FBI? 

 ស្បសិន្សប៊ើសលាកអនកឬអនកជិតខ្ក អាេមាន្សស្រោះថ្នន ក់សដាយផ្ទា ល់ សូម្ទូរស័ពាសៅប៉ូលីសសៅមូ្លដាា ន្ តាម្សលខទូរស័ពា911។

 ស្បសិន្សប៊ើអនកទទួលការគំរាម្ពាក់ព័ន្ធន្ឹកបទឧស្កិែាថ្នន ក់ជាតិ សូម្ទ្វក់ទកសៅការយិាល័យ FBI ស្ែលសៅជិតសលាកអនក (សគហទំព័រ www.fbi.gov) ឬរាយការណ៍តាម្ទូរស័ពាសលខ 1-800-CALLFBI 

(ឬ 1-800-225-5324) ឬតាម្រយៈសគហទំព័រ www.fbi.gov/tips។ ឧទ្វហរណ៏ែូេជាការគំរាម្ពីភាន ក់ងាររបស់រដាា េិបាលបរសទស ស្កមុ្សេវរកម្ម ឬម្ន្រន្ត ីរាជការបរសទស។ សលាកអនកអាេរាយការណ៏សដាយ

ម្ិន្បសញ្ចញស ម្ ោះ។

 ស្បសិន្សប៊ើសលាកអនកជាជន្រកសស្រោះកន ុកករណីស្ែលម្ិន្ស្ម្ន្សម្តថកិេចរបស់ FBI សលាកអនកស្តវូទ្វក់ទកសៅប៉ូលីសមូ្លដាា ន្ សដាយោរមាន្ការស្បកស្េកសម្តថកិេចតាម្លំដាប់ថ្នន ក់សដាយស្ឡកពីរន

មត្ើមានេវ ើមរើត្មឡើងមៅមព្លមោរេារសំភ្លសន៍ជាមួយ FBI?
 ភាន ក់ងារ FBI អាេជួបសលាកអនកសៅការយិាល័យ ឬទីតាំកសផ្េកសទៀត

 ភាន ក់ងារ FBI ន្ឹកស ំសអាយអនកផ្តល់ពត៍មាន្ពីជន្សកេ័យ ន្ិកព៍តមាន្លំអិតពីការគំរាម្ស្ែលសលាកអនកទទួលបាន្

 FBI ន្ឹកស ំព៍តមាន្ទំន្ទក់ទំន្ករបស់សលាកអនក សែ៊ើម្បីទ្វក់ទកសៅទថាសស្កាយ

 FBI ន្ឹកពាយាម្ការពារអតតសញ្ញញ ណ ន្ិករកាការសមាា ត់ជូន្សលាកអនក

 អនកឯកសទសការពារជន្រកសស្រោះរបស់ FBI អាេជួបសលាកអនកកន ុកសពលសំភាសន្៏ ឬទ្វក់ទកសលាកអនកសៅសពលសស្កាយ

មត្ើដដ្នសមត្ថរិចេររស់ FBI រន ុងការមរើរការមសុើរេមងកត្ចារ់ម ត្ើមមៅចំនុចណា?

 FBI អាេសស ៊ើបអសកេតករណីស្ែលសលម ៊ើសេាប់ថ្នន ក់សហព័ន្ធ របស់សហរែាអាសម្រកិ ន្ិកអាេបកេសស្រោះថ្នន ក់ែល់ជន្ស្ែលទទួលការគំរាម្

 លទធភាពរបស់រដាា េិបាលអាសម្រកិកន ុកការកាត់សទ្វសជន្សលម ៊ើសស្ែលបាន្ស ែ្ ើការគំរាម្ គឺកំន្ត់សដាយកតាត មួ្យេំនួ្ន្ែូេជាេសត ុតាក ការសស ៊ើបរកជន្សលម ៊ើស ន្ិកលទធភាពកន ុកការោប់ជន្សលម ៊ើស

មត្ើមានេវ ើមរើត្មឡើងមៅមព្ល FBI ចារ់ម ត្ើមមសុើរេមងកត្?
 ស្បសិន្ FBI សជឿថ្នបទសលម ៊ើសសហព័ន្ធបាន្ស ែ្ ើសឡ៊ើក ភាន ក់ងាររបស់ FBI ន្ឹកស ែ្ ើការសស ៊ើបអសកេត ន្ិកស្បមូ្លេសត ុតាកែូេជាសំភាសន្៍សលាកអនក ឬសួរន្ទំជន្រកសស្រោះសផ្េកសទៀត

 សលាកអនកអាេស្តវូសសន ៊ើស ំសអាយសឡ៊ើកត លាការស ែ្ ើោកេី សរៀបរាប់ពីអែ ើស្ែលសក៊ើតសឡ៊ើក សៅេំសពាោះម្ ខអកាសៅស្កម្

 ការសស ៊ើបអសកេតអាេមាន្រយៈសពលស្វក សហ៊ើយសលាកអនកស្បស្ហលជាម្ិន្អាេទទួលបាន្ការស ែ្ ើបេច ុបបន្នភាពទន្ការសស ៊ើបអសកេតសរៀករាល់ទថាសទ។ សគន្ឹកពាយាម្ស្បាប់សលាកអនកពីការវវិតត្ំៗសៅ

កន ុកការសស ៊ើបអសកេត ែូេជាសពលមាន្ស្បតិបតត ិការោប់ខល នួ្ ឬការសោទស្បកាន្់ ម្ ន្ន្ឹកពត៍មាន្សន្ទោះស្តវូផ្េពែផ្ាយជាោធារណៈ ប៉ ស្ន្ត FBI ម្ិន្អាេបសញ្ចញព៌តមាន្អែ ើស្ែលអាេប៉ោះពាល់ែល់ការ

សស ៊ើបអសកេត ឬអាេបកេសស្រោះថ្នន ក់ែល់ភាន ក់ងារអន្ វតតេាប់។

 អនកឯកសទសការពារជន្រកសស្រោះរបស់ FBI ន្ឹកអាេផ្តល់ជំនួ្យែល់ជន្រកសស្រោះ ឬអាេជួយជន្រកសស្រោះសអាយទទួលបាន្្ន្ធាន្សៅមូ្លដាា ន្សផ្េកសទៀត។

មោរេារអាចររមមើលរញ្េ ៊ីរាយការយិាល័យមូលោឋ នររស់ FBI តាមទ៊ីក្រងុនិងរដ្ឋម្សងៗ មៅមគហទំព្័រ WWW.FBI.GOV. ក្រសិនមរើមានមក្រោះថ្នា រ,់ សូមទូរស័ព្ា មៅ 911។

ក្រសួងយុត្ត ិធម៍សហរដ្ឋអាមមររិ

ការយិាល័យសស ៊ើបអសកេតសហព័ន្ធ

ការគំរាមរំដហង

មសចរត ៊ីដណ ំរន ុងការម ា្ ើយត្រ

http://www.fbi.gov/
http://www.fbi.gov/tips

