
ກະຊວງຍຸດຕິທ ຳສະຫະລັດ

ສ ຳນັກງຳນສືບສວນກຳງ

ກຳນຄຸກຄຳມ

ແບບຕົວຕ ໍ່ ຕົວ
ກຳນຄຸກຄຳມ

ຈຳກໂທລະສັບ

ກຳນຄຸກຄຳມຈຳກ

ຂ ໍ້ ຄວຳມເອເລັກໂທຣນິກ

ກຳນໂຈມຕີທຳງ

ອິນເຕີເນັດ

ກຳນຄຸກຄຳມແບບຕົວຕ ໍ່ ຕົວທີໍ່ ມີຕ ໍ່ ຮໍ່ຳງກຳຍ ເກີດຂ ໍ້ ນໃນ

ເວລຳທີໍ່ ທໍ່ຳນຢ ໍ່ ໃນອັນຕະລຳຍ ເພຳະຄວຳມໃກໍ້ຂອງຜ ໍ້ ຄຸກ

ຄຳມ ທໍ່ຳນມີທຳງເລືອກສຳມທຳງ:

1.ແລໍ່ນ: ກ ຳນົດເສັັ້ ນທຳງກຳນໜີ ໃຫັ້ຖ ັ້ ມສ ິ່ ງຂອງທັງໝົດທີິ່ ອຳດຈະ

ເຮັດໃຫັ້ທິ່ ຳນຊັ້ຳລົງ ຖັ້ຳເປັນໄປໄດັ້ ໃຫັ້ຊິ່ວຍຄົນອືິ່ ນໃຫັ້ພົັ້ ນ ໃຫັ້ໂທ

911

2.ເຊືໍ່ ອງ: ໃຫັ້ເຊືິ່ ອງແລະຢ ິ່ຫິ່ຳງຈຳກກຳນເບ ິ່ ງຂອງຜ ັ້ ຄຸກຄຳມ ລັອກ

ປະຕ ຫ ື ຕັນທຳງເຂົັ້ ຳ ປ ດສຽງໄທລະສັບມືຖືຂອງທິ່ຳນ (ລວມທັງ

ໂໝດສັິ່ ນ) ແລະຢ ິ່ ງຽບໆ ຈົນກວິ່ ຳກຳນຄຸກຄຳມຈະສ ັ້ ນສຸດລົງ

3.ຕ ໍ່ ສ ໍ້ : ກຳນຕ ິ່ ສ ັ້ຄວນເປັນທຳງເລືອກສຸດທັ້ຳຍ ແລະຄວນເກີດຂ ັ້ ນ

ເມືິ່ ອຊີວ ດຂອງທິ່ຳນຕົກຢ ິ່ ໃນອັນຕະລຳຍເທົິ່ ຳນັັ້ ນ ພະຍຳຍຳມຫ ີ ກ

ລັ້ຽງຜ ັ້ ຄຸກຄຳມ ປະຕ ບັດດັ້ວຍກຳນຮຸກຮຳນທຳງດັ້ຳນຮິ່ຳງກຳຍ

ເທົິ່ ຳທີິ່ ຈະເປັນໄປໄດັ້

ກຳນຄຸກຄຳມທຳງກຳນເວົໍ້ ຳແບບຕົວຕ ໍ່ ຕົວ ທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດໍ້ ເຮັດໃຫໍ້ຜ ໍ້

ຄົນຢ ໍ່ ໃນອັນຕະລຳຍທັນທີ ຫ ື ມີຈ ດປະສົງທີໍ່ ຈະດ ຳເນີນກຳນຕ ໍ່

ໄປໃນອະນຳຄົດ

 ຂຽນຫ ື ບັນທ ກກຳນຄຸກຄຳມຢິ່ຳງແນິ່ ນອນຕຳມທີິ່ ຖືກສືິ່ ສຳນມຳ

 ບັນທ ກລຳຍລະອຽດທີິ່ ອະທ ບຳຍກິ່ຽວກັບຜ ັ້ ຄຸກຄຳມໃຫັ້ໄດັ້ຫ ຳຍ

ເທົິ່ ຳທີິ່ ຈະເປັນໄປໄດັ້ : ຊືິ່ ຮ ບລ ກສະນະ ສີຜ ວ ເພດ ຄວຳມສ ງ ນ ັ້ ຳ

ໜັກ ສີຜມ ສີຕຳ ສຽງ ເສືັ້ ອຜັ້ ຳ ຫ ື ຮ ບລັກສະນະທີິ່ ແຕກຕິ່ຳງກັນ

 ແຈັ້ງໃຫັ້ເຈົັ້ ຳໜັ້ ຳທີິ່ ບັງຄັບໃຊັ້ກົດໝຳຍກິ່ຽວກັບກຳນຄຸກຄຳມ

ກຳນຄຸກຄຳມຈຳກໂທລະສັບ ແມໍ່ ນກຳນ

ຄຸກຄຳມທີໍ່ ມຳຈຳກໂທລະສັບ ທໍ່ຳນຄວນ

ພະຍຳຍຳມເອົຳຂ ໍ້ ມ ນກໍ່ຽວກັບຜ ໍ້ ໂທເຂົໍ້ ຳມຳ

ແລະຜ ໍ້ ຄຸກຄຳມໃຫໍ້ຫ ຳຍເທົໍ່ ຳທີໍ່ ຈະເປັນໄປ

ໄດໍ້ ນອກຈຳກວໍ່ຳຜ ໍ້ ຄຸກຄຳມຢ ໍ່ ໄກໍ້ໆ ຫ ື

ອຳດຈະເປັນອັນຕະລຳຍຕ ໍ່ ທໍ່ຳນຫ ື ຜ ໍ້ ອືໍ່ ນ

 ຢ ິ່ ໃນຄວຳມສະຫງົບແລະບ ິ່ ວຳງສຳຍ

 ເວົັ້ ຳກັບຜ ັ້ ໂທເຂົັ້ ຳມຳໃຫັ້ນຳນທີິ່ ສຸກເທົັ້ ຳທີິ່ ຈະ

ເຮັດໄດັ້ແລະພະຍຳຍຳມເອົຳຂ ັ້ ມ ນເພືິ່ ອກ ຳນົດ

ວິ່ ຳກຳນຄຸກຄຳມນັັ້ ນເປັນກຳນຄຸກຄຳມ

ສະເພຳະ ແທັ້ຈ ງ ຫ ື ເຮັດໃຫັ້ເກີດອັນຕະລຳຍ

ຕ ິ່ ທິ່ ຳນແລະຜ ັ້ ອືິ່ ນ

 ຖັ້ຳເປັນໄປໄດັ້ ໃຫັ້ບອກຄົນອືິ່ ນທີິ່ ຢ ິ່ ໃກັ້ຄຽງມຳ

ຟັງແລະແຈັ້ງເຈົັ້ ຳໜັ້ ຳທີິ່ ບັງຄັບໃຊັ້ກົດໝຳຍ

 ຄັດລອກຂ ັ້ ມ ນຈຳກຈ ສະແດງຜົນເອເລັກ

ໂທຣນ ກຂອງໂທລະສັບ

 ຂຽນຄ ຳເວົັ້ ຳທີິ່ ຊັດເຈນຂອງຜ ັ້ ຄຸກຄຳມ

 ບັນທ ກກຳນໂທເຂົັ້ ຳມຳຖັ້ຳເປັນໄປໄດັ້

 ໃຫັ້ທິ່ ຳນວິ່ ຳງເພືິ່ ອເວົັ້ ຳກິ່ ຽວກັບລຳຍລະວຽດ

ກັບເຈົັ້ ຳໜັ້ ຳທີິ່ ບັງຄັບໃຊັ້ກົດໝຳຍ

ກຳນຄຸກຄຳມຈຳກຂ ໍ້ ຄວຳມເອເລັກໂທຣ

ນິກ ແມໍ່ ນກຳນຄຸກຄຳມທີໍ່ ໄດໍ້ຈຳກຂ ໍ້ ຄວຳມ

ເອເລັກໂທຣນິກ ອີເມວ ຫ ື ສືໍ່ ສັງຄົມ ມັນ

ອຳດຈະລວມທັງກຳນຄຸກຄຳມຂອງກຳນ

ແບລັກເມ ຫ ື ຜົນກະທົບໃນທຳງລົບຖໍ້ຳຜ ໍ້

ຮັບໂທລະສັບບ ໍ່ ເຮັດຕຳມຄ ຳສັໍ່ ງ

 ຢິ່ຳເປີດຂ ັ້ ຄວຳມອີເລັກໂທຣນ ກ ຫ ື ໄຟລ໌ແນນ

ຈຳກຜ ັ້ ສົິ່ ງທີິ່ ທິ່ ຳນບ ິ່ ຮ ັ້ ຈັກ

 ຢິ່ຳຕ ດຕ ິ່ ສືິ່ ສຳນໃນສືິ່ ສັງຄົມກັບບຸກຄົນທີິ່

ທິ່ ຳນບ ິ່ ຮ ັ້ ຈັກຫ ື ບ ິ່ ຮຽກຮັ້ອງ

 ໃຫັ້ແນິ່ ໃຈວິ່ ຳທິ່ ຳນຕັັ້ ງຄິ່ຳຄວຳມປອດໄພຢ ິ່ ໃນ

ລະດັບສ ງສຸດຂອງກຳນປັ້ອງກັນ

ຖໍ້ຳທໍ່ຳນໄດໍ້ ຮັບກຳນຄຸກຄຳມທຳງເອເລັກ

ໂທຣນິກ:

 ຢິ່ຳລົບຂ ັ້ ຄວຳມ ກຳນພ ສ ດຫ ັ ກຖຳນອຳດຈະ

ເປີດເຜີຍລຳຍລະອຽດທີິ່ ສ ຳຄັນ

 ປິ່ອຍໃຫັ້ຂ ັ້ ຄຳໄວັ້ ໃນຄອມພ ວເຕີ

 ແຈັ້ງໃຫັ້ເຈົັ້ ຳໜັ້ ຳທີິ່ ບັງຄັບໃຊັ້ກົດໝຳຍຮ ັ້

ທັນທີ

 ພ ມຮ ບ ຫ ື ສ ຳເນົຳຂ ັ້ ຄວຳມ ຫົວຂ ັ້ ວັນທີ ແລະ

ເວລຳ

 ຮັກສຳຫ ັ ກຖຳນເອເລັກໂທຣນ ກທັງໝົດ

ກຳນໂຈມຕີທຳງອິນເຕີເນັດສຳມຳດ

ປະນີປະນອມອຸປະກອນເອເລັກ

ໂທຣນິກຂອງທໍ່ຳນແລະເປີດເຜີຍຂ ໍ້ ມ ນ

ສໍ່ວນຕົວຂອງທໍ່ຳນ

 ໃຫັ້ໃຊັ້ລະຫັດຜິ່ ຳນທີິ່ ເຂັັ້ ມແຂງແລະບ ິ່ ໃຊັ້

ລະຫັດຜິ່ ຳນເກົິ່ ຳສ ຳລັບເວັບໄຊທ໌ຫ ຳຍ

 ຕັັ້ ນຄິ່ຳໂປຣແກຣມຕັ້ຳນໄວຣັສແລະໂປຣ

ແກຣມຕັ້ຳນມຳວແວເພືິ່ ອໃຫັ້ອັບເດດ

ແບບອັດຕະໂນມັດ

 ໃຫັ້ອັບເດດລະບົບແລະຊອບແວໂດຍ

ທັນທີທີິ່ ທິ່ ຳນສຳມຳດເຮັດໄດັ້

 ໃຊັ້ລະຫັດຜິ່ ຳນສອງຂັັ້ ນຕອນ

 ໃຫັ້ເຮັດສ ຳຮອງຂ ັ້ ມ ນເປັນປົກກະຕ 

ຖໍ້ຳທໍ່ຳນສົງໃສວໍ່ຳທໍ່ຳນຕົກເປັນເຫຍືໍ່ ອ

ຂອງກຳນກຳນໂຈມຕີທຳງອິນເຕີເນັດ:

 ຢິ່ຳລົບຫ ື ປິ່ ຽນແປງລະບົບຄອມພ ວເຕີ

ຂອງທິ່ຳນ

 ໃຫັ້ຕ ດຕ ິ່ ກັບສະຖຳບັນກຳນເງ ນຂອງທິ່ຳນ

ທັນທີເພືິ່ ອປົກປັ້ອງບັນຊີຂອງທິ່ຳນຈຳກ

ກຳນລັກລອບຕົວຕົນ

 ປິ່ ຽນລະຫັດຜິ່ ຳນແລະຕ ດຕຳມບັນຊີເພືິ່ ອ

ຕ ດຕຳມກຳນເຄືິ່ ອນໄຫວທີິ່ ໜັ້ ຳສົງໃສ

ຖໍ້ຳທໍ່ຳນຕົກຢ ໍ່ໃນອັນຕະລຳຍໃຫໍ້ ໂທ 911
ຖັ້ຳທິ່ຳນປະສົບກັບກຳນຄຸກຄຳມ ກະລຸນຳຕ ດຕ ິ່ ກັບສ ຳນັກງຳນເອບບີໄອທັ້ອງຖ ິ່ ນຂອງທິ່ຳນ (ເບີໂທລະສັບສຳມຳດພົບໄດັ້ ທີິ່

www.fbi.gov) ຫ ີ ສົິ່ ງຄ ຳແນະນ ຳໄປທີິ່ ເບີໂທ 1-800-CALLFBI (or 1-800-225-5324) ຫ ື ທີິ່ ເວັບໄຊທ໌ www.fbi.gov/tips

ທໍ່ຳນສຳມຳດສົໍ່ ງຄ ຳແນະນ ຳໄປທີໍ່ ເອບບີໄອໂດຍຜໍ່ ຳນທຳງໂທລະສັບຫ ື ທຳງເວັບໄຊທ໌ໂດຍທີໍ່ ບ ໍ່ ຈ ຳເປັນຕໍ້ອງບອກຊືໍ່ ຂອງທໍ່ຳນ

ຄ ໍ່ ມືຕອບໂຕໍ້ ກຳນຄຸກຄຳມແລະກຳນຂົໍ່ ມຂ ໍ່

UNCLASSIFIED / ບ ິ່ ແມິ່ ນຄວຳມລັບ

UNCLASSIFIED / ບ ິ່ ແມິ່ ນຄວຳມລັບ

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


ເຖິງແມໍ່ ນວໍ່ຳຜົນກຳນລຳຍງຳນລຳຍລະອຽດກໍ່ຽວກັບວິທີທີໍ່ ທໍ່ຳນຖືກຄຸກຄຳມຫ ື ຖືກຂົໍ່ ມຂ ໍ່ບ ໍ່ ໄດໍ້ ມີກຳນສືບສວນ ມັນອຳດຈະເປັນກຳນຊໍ່ວຍເຫ ື ອຜ ໍ້ ເຄຳະຮໍ້ຳຍຄົນອືໍ່ ນໆ ໂດຍກຳນຊໍ່ວຍເອບບີໄອໃຫໍ້ ຕິດຕຳມແລະລະບຸກຳນຄຸກຄຳມ

ຂໍ້ອຍຄວນຕິດຕ ໍ່ ໃຜຖໍ້ຳຊໍ້ອຍປະສົບກັບກຳນຄຸກຄຳມ ຫ ື ກຳນຂົໍ່ ມຂ ໍ່: ຕ ຳຫ ວດທໍ້ອງຖິໍ່ ນຫ ື ເອບບີໄອ? 

 ຖັ້ຳທິ່ ຳນຫ ື ຄົນອືິ່ ນຢ ິ່ ໃນອັນຕະລຳຍທຳງຮິ່ຳງກຳຍ ໃຫັ້ໂທແຈັ້ງຕ ຳຫ ວດໂດຍໂທ 911

 ຖັ້ຳທິ່ ຳນປະສົບກັບກຳນຄຸກຄຳມທີິ່ ກິ່ ຽວຂັ້ອງກັບອຳຊະຍຳກ ຳຂອງລັດຖະບຳນກຳງ ໃຫັ້ຕ ດຕ ິ່ ກັບສ ຳນັກງຳນເອບບີໄອທັ້ອງຖ ິ່ ນຂອງທິ່ ຳນ (ເບີໂທລະສັບສຳມຳດພົບໄດັ້ ທີິ່ ເວັບໄຊທ໌ www.fbi.gov) ໂດຍກຳນໂທໄປທີິ່ ເບີ1‐800‐CALLFBI (ຫ ື

1‐800‐225‐5324) ຫ ື ທີິ່ ເວັບໄຊທ໌ www.fbi.gov/tips. ຕົວຢິ່ຳງລວມທັງກຳນຄຸກຄຳມຈຳກເຈົັ້ ຳໜັ້ ຳທີິ່ ຂອງລັດຖະບຳນຕິ່ຳງປະເທດ ອຳຊະຍຳກ ຳທີິ່ ມີກຳນຈັດຕັັ້ ນຂ ັ້ ນ ຫ ື ເຈົັ້ ຳໜັ້ ຳທີິ່ ລັດຖະບຳນ ກຳນແຈັ້ງຂອງທິ່ຳນສຳມຳດເປັນກຳນແຈັ້ງທີິ່ ບ ິ່

ຕັ້ອງເປີດເຜຍຊືິ່ ຂອງທິ່ຳນ

 ບ ິ່ ແມິ່ ນເຫດກຳນທັງໝົດຈະຕົກຢ ິ່ ໃນເງືິ່ ອນໄຂຂອງກຳນສືບສວນຂອງເອບບີໄອ ຖັ້ຳທິ່ ຳນຕົກເປັນເຫຍືິ່ ອຂອງເຫດກຳນທີິ່ ບ ິ່ ໄດັ້ຢ ິ່ ໃນເງືິ່ ອນໄຂຂອງອຳຊະຍຳກ ຳຂອງລັດຖະບຳນກຳງ ທິ່ຳນອຳດຕັ້ອງແຈັ້ງອຳຊະຍຳກ ຳໃຫັ້ກັບສະຖຳນີຕ ຳຫ ວດ

ທັ້ອງຖ ິ່ ນຂອງທິ່ຳນ ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງທັ້ອງຖ ິ່ ນແລະລັດມີຂອບເຂດທີິ່ ຕິ່ ຳງກັນສ ຳລັບກຳນສືບສວນອຳຊະຍຳກ ຳທີິ່ ໜັ້ ຳສົງໃສ

ຂໍ້ອຍສຳມຳດຄຳດຫວັງຫຍັງໄດໍ້ຖໍ້ ຳຂໍ້ອຍຖືກສ ຳພຳດໂດຍເອບບີໄອ?
 ເຈົັ້ ຳໜັ້ ຳທີິ່ ພ ເສດຂອງເອບບີໄອສຳມຳດພົບທິ່ຳນໄດັ້ ທີິ່ ສ ຳນັກງຳນເອບບີໄອທັ້ອງຖ ິ່ ນຫ ື ສະຖຳນທີິ່ ອືິ່ ນໆ

 ເອບບີໄອຈະຂ ໃຫັ້ທິ່ ຳນໃຫັ້ຂ ັ້ ມ ນຫ ຳຍເທົິ່ ຳທີິ່ ຈະເປັນໄປໄດັ້ກິ່ ຽວກັບຜ ັ້ ກະທ ຳຜ ດແລະລຳຍລະອຽດຂອງກຳນຄຸກຄຳມທີິ່ ທິ່ ຳນ

 ເອບບີໄອຈະຖຳມທິ່ຳນກິ່ຽວກັບຂ ັ້ ມ ນກຳນຕ ດຕ ິ່ ຂອງທິ່ຳນເພືິ່ ອຕ ດຕຳມຜົນກັບທິ່ຳນຖັ້ຳຈ ຳເປັນ

 ເອບບີໄອຈະພະຍຳຍຳມປົກປັ້ອງຕົວຕົນແລະຄວຳມລັບຂອງທິ່ຳນ

 ຖັ້ຳຫຳກວິ່ ຳເໝຳະສົມ ຜ ັ້ ຊິ່ຽວຊຳນຂອງຜ ັ້ ເຄຳະຮັ້ຳຍຂອງເອບບີໄອອຳດຈະຢ ິ່ນ ຳໃນລະຫວິ່ ຳງກຳນສ ຳພຳດເພືິ່ ອໃຫັ້ຂ ັ້ ມ ນແລະໃຫັ້ກຳນສະໜັບສະໜຸນ ຫ ື ເຂົຳອຳດຕ  ດຕ ິ່ ກັບທິ່ຳນຫ ັ ງຈຳກກຳນສ ຳພຳດຂອງທິ່ ຳນໂດຍໂທຫຳທິ່ຳນໂດຍຜິ່ ຳນຈົດໝຳຍ

ເງືໍ່ ອນໄຂສ ຳລັບເອບບີໄອເພືໍ່ ອສືບສວນຄ ຳຮໍ້ອງຮຽນແລະ/ຫ ື ເລີໍ່ ມຕົໍ້ ນກຳນສືບສວນແມໍ່ນຫຍັງ?

 ເອບບີໄອສຳມຳດສືບສວນກຳນຄຸກຄຳມທີິ່ ລະເມີດກົດໝຳຍຂອງລັດຖະບຳນກຳງສະຫະລັດແລະທີິ່ ເປັນໄພຫ ື ອັນຕະລຳຍຕ ິ່ ຜ ັ້ ຄົນ

 ຄວຳມສຳມຳດຂອງລັດຖະບຳນກຳງສະຫະລັດໃນກຳນດ ຳເນີນຄະດີບຸກຄົນສ ຳລັບຂ ັ້ ກິ່ ຳວຫຳທີິ່ ກິ່ ຽວຂັ້ອງກັບກຳນຄຸກຄຳມຈະຂ ັ້ ນຢ ິ່ ກັບຫ ຳຍປັດໃຈເຊັິ່ ນ ຄຸນນະພຳບຂອງຫ ັ ກຖຳນ ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນລະບຸບຸກຄົນທີິ່ ກະທ ຳຜ ດ

ກຳນລະບຸຜ ັ້ ສົມຮ ັ້ຮິ່ວມຄ ດ ແລະ/ຫ ື ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຈັບກຸມບຸກຄົນທີິ່ ກະທ ຳຜ ດ

ຂໍ້ອຍສຳມຳດຄຳດຫວັງຫຍັງຖໍ້ຳເອບບີໄອເລີໍ່ ມກຳນສືບສວນ? 
 ຖັ້ຳເອບບີໄອເຊືິ່ ອວິ່ ຳອຳດມີອຳຊະຍຳກ ຳຂອງລັດຖະບຳນກຳງທີິ່ ໄດັ້ ເກີດຂ ັ້ ນ ເຈົັ້ ຳໜັ້ ຳທີິ່ ພ ເສດຢິ່ຳງນັ້ ອຍຄົນໜ ິ່ ງຈະດ ຳເນີນກຳນສືບສວນ ໃນສິ່ວນຂອງກຳນສືບສວນ ເຈົັ້ ຳໜັ້ ຳທີິ່ ພ ເສດຈະເກັບກ ຳຫ ັ ກຖຳນ ຊ ິ່ ງເຂົຳອຳດຈະສ ຳພຳດທິ່ຳນແລະຜ ັ້

ເຄຳະຮັ້ຳຍຄົນອືິ່ ນໆ

 ທິ່ຳນອຳດຈະຖືກຂ ໃຫັ້ອະທ ບຳຍປະສົບກຳນຂອງທິ່ຳນຕ ິ່ ໜັ້ ຳຄະນະລ ກຂຸນໄຫຍິ່ ຂອງລັດຖະບຳນກຳງ

 ຈະມີກຳນສືບສວນຢິ່ຳງລະອຽດ ກຳນສືບສວນອຳດຈະໃຊັ້ເວລຳນຳນ ແລະທິ່ຳນອຳດຈະບ ິ່ ໄດັ້ ຮັບກຳນອັບເດດຂອງຄະດີໃນແຕິ່ລະວັນ ເຈົັ້ ຳໜັ້ ຳທີິ່ ຈະພະຍຳຍຳມບອກທິ່ຳນກິ່ຽວກັບເຫດກຳນໃຫຍິ່ ທີິ່ ກິ່ ຽວຂັ້ອງກັບກຳນສືບສວນ ເຊັິ່ ນກຳນຈັບ

ກຸມຫ ື ກຳນດ ຳເນີນຄະດີສຳນ ເອບບີໄອມີຄວຳມມຸິ່ ງໝັັ້ ນທີິ່ ຈະໃຫັ້ຂ ັ້ ມ ນດັິ່ ງກິ່ ຳວກັບທິ່ຳນກິ່ອນທີິ່ ຈະຖືກເປີດເຜີຍຕ ິ່ ສຳທຳລະນະໃນເວລຳທີິ່ ເປັນໄປໄດັ້ ແຕິ່ ເອບບີໄອຈະຕັ້ອງລະມັດລະວັງສະເໝີທີິ່ ຈະບ ິ່ ເປີດເຜີຍຂ ັ້ ມ ນທີິ່ ອຳດຈະສົິ່ ງຜົນກະທົບຕ ິ່

ກຳນສືບສວນຫ ື ເພີິ່ ມອັນຕະລຳຍຕ ິ່ ເຈົັ້ ຳໜັ້ ຳທີິ່ ບັງຄັບໃຊັ້ກົດໝຳຍ

 ຜ ັ້ ຊິ່ຽວຊຳນຜ ັ້ ເຄຳະຮັ້ຳຍຂອງເອບບີໄອຈະສຳມຳດໃຫັ້ກຳນສະໜັບສະະໜຸນ ຂ ັ້ ມ ນ ແລະກຳນແນະນ ຳກັບຜ ັ້ ເຄຳະຮັ້ຳຍກິ່ຽວກັບຊັບພະຍຳກອນທັ້ອງຖ ິ່ ນທີິ່ ສ ຳຄັນ

ຂ ໍ້ ມ ນກຳນຕິດຕ ໍ່ ສ ຳນັກງຳນເອບບີໄອທໍ້ອງຖິໍ່ ນຕຳມຊືໍ່ ເມືອງແລະຊືໍ່ ລັກສຳມຳດພົບໄດໍ້ ທີໍ່ ເວັບໄຊທ໌ WWW.FBI.GOV ຖໍ້ຳທໍ່ຳນຕົກຢ ໍ່ໃນອັນຕະລຳຍໃຫໍ້ທໍ່ຳນໂທ 911

ກະຊວງຍຸດຕິທ ຳສະຫະລັດ

ສ ຳນັກງຳນສືບສວນກຳງ
ຄ ໍ່ ມືຕອບໂຕໍ້ ກຳນຄຸກຄຳມແລະກຳນຂົໍ່ ມຂ ໍ່

UNCLASSIFIED / ບ ິ່ ແມິ່ ນຄວຳມລັບ

UNCLASSIFIED / ບ ິ່ ແມິ່ ນຄວຳມລັບ

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

