ធនធានរបស់អ�កឈរេមលេនែក្បរ
េដយគិតពិចរណាដល់ ឧប្បទ�វេហតុេកនេឡងៃនអំេពសម�ប់្របឆាំងនឹង AAPIs ក�ុងអំឡុងភាព

អសន� COVID-19 វមានសរៈណាស់ែដល្រត�វដឹងពីអីែ� ដល្រត�វេធ� ្របសិនេបអ�កេឃញអ�ីមួយមិន
�ស�ល។ េដម្បីេដះ�សយប�
� េនះ អង�ករ Asian Americans Advancing Justice និង Hollaback!
កំពុងេធ�ជាមា�ស់កម�វ ិធីវគ�បណុ� ះបណា
� លអន�រគមន៍អក
� ឈរេមលេនែក្បរេពញមួយែខេមស

និងឧសភា។ េដម្បីចុះេឈ�ះស្រមាប់វគ�បណុ� ះបណា
� ល សូមចូលេមលទំព័រ ករបណុ� ះបណា
�
លអំពីអន�រគមន៍អ�កឈរេមលេនែក្បរែបបនិមិត
� ។

Hollaback! ក៏មានផងែដរនូវ ធនធានអន�រគមន៍ស្រមាប់អ�កឈរេមលេនែក្បរែដលបេ្រង�នអំពី
“5 Ds of Bystander Intervention.”

ករេធ�ឲ្យែបកអរម�ណ៍ គឺជាវ ិធីដ៏បុិន្របសប់ និងមានករៃច�្របឌិតេដម្បីេធ�អន�រគមន៍។ េគាលេដេន
ទីេនះគឺ្រគាន់ែតេដម្បីេរៀបរប់លម�ិតនូវឧប្បទ�វេហតុេដយកត់បង�ក់សកម�ភាពវប៉ុេណា�ះ។ គំនិត
គឺថាេដម្បីមិនេអេពចំេពះអ�កេបៀតេបៀនេគ និងចូលរួមេដយផា�ល់ជាមួយនឹងមនុស្សែដលកំពុង្រត�
វបានេគកំណត់េគាលេដ។ កុំនិយាយអំពី ឬនិយាយេយាងេទកន់ករេបៀតេបៀន។ ជំនួសមកវ ិញ
សូមនិយាយអំពីអី�មួយែដលមិនទក់ទងទល់ែតេសះ។ អ�កអចសកល្បងអ�ីដូចខងេ្រកម៖
•

េធ�ពុតជាវេង�ងផ�ូវ។ សួរពីេពលេវល។ េធ�ពុតថាអ�កស�ល់ជនែដលកំពុង្រត�វបានេបៀតេបៀន។
� ុកដក់ជាមួយអ�កេបៀតេបៀ
និយាយេទកន់ពួកេគអំពីអីម
� ួយតមនឹកេឃញ និងកុំយកចិតទ
នេគ។

•

រំងផ�ូវ។ បន�េធ�អីែ� ដលអ�កកំពុងេធ�ប៉ុែន�ចូលខ�ួនេនចេនា�ះរវងអ�កេបៀតេបៀនេគ និងជនែដ
លេគេផា�តេគាលេដ។

•

េធ�ឲ្យកេហ�របស់អ�កកម�ប់េដយេចតនាៃចដន្យ លុយអប់េនក�ុងកបូបលុយរបស់អក
�
ឬេធ�ឲ្យមានដំេណរ្រជ�ល្រចបល់។

ពិតណាស់ សូមែស�ងយល់ពីស�នករណ៍ េហយេ្រជសេរ សវ ិធីស�ស�េធ�ឲ្យែបកអរម�ណ៍
របស់អ�កេទតមេនាះ។ ជនែដលកំពុង្រត�វបានេគកំណត់េគាលេដទំនងនឹងចប់បាន
េហយសង្ឃឹមថាទេង� ឬពក្យសម�ីរបស់អ�កនឹងបន�យភាពតនតឹងៃនស�នករណ៍។
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ករេផ�រសិទិ� គឺេនេពលែដលអ�កេស�សុំជំនួយ សុំធនធាន ឬសុំករជួយពីភាគីទីបី។ េនះគឺឧទហរណ៍
ៃនអ�ីែដលអ�កអចេធ�បាន:
•

រកអ�កេមលករខុស្រត�វហង អ�កេបកបរឡាន្រក�ង ឬនិេយាជិតករេធ�ដំេណរ េហយេស�សុំពួ
កេគឲ្យជួយេធ�អន�រគមន៍។

•

្របសិនេបអ�កេនែក្បរសលេរៀន ចូរទក់ទង្រគ�បេ្រង�ន ឬនរណាមា�ក់េនតុជួរមុខ។
េនេលបរ ិេវណមហវ ិទ្យោល័យ សូមទក់ទងសន�ិសុខៃនបរ ិេវណ ឬនរណាមា�ក់េនតុ
ជួរមុខៃនអគារសកលវ ិទ្យោល័យ។

•

ឲ្យមិត�ភ័កិអ
� ក
� េឡងេលយានជំនិះ េហយឲ្យពួកេគេ្រប្របាស់វ ិធីស�ស�មួយៃនវ ិធីស�ស�
េធ�ឲ្យែបកអរម�ណ៍ (ឧ. សួរេពលេវល ទិសេដ ឬចូលេទក�ុងករសន�នាែដលមិនទក់ទងនឹ
ងករេបៀតេបៀន) េដម្បី្របា�ស័យទក់ទងជាមួយជនែដលកំពុង្រត�វបានេគេបៀតេបៀ
នក�ុងខណៈែដលអ�ករកនរណាមា�ក់េដម្បីេផ�រសិទិេ� ទឲ្យ។

•

និយាយេទកន់នរណាមា�ក់េនជិតអ�កែដលកត់សមា�ល់េឃញអ�ីែដលកំពុងេកតេឡង
េហយអចនឹងស�ិតេនក�ុងជំហរ្របេសរជាងេដម្បីេធ�អន�រគមន៍។ េធ�ករទំងអស់គា�។

•

ទូរស័ព�េទេលខ 311 ឬ 911 (្របសិនេបវមានសុវត�ិភាព) េដម្បីេស�សុំជំនួយ។ មុនទក់
ទងេទេលខ 911 សូមេ្របវ ិធីស�ស�ករេធ�ឲ្យែបកអរម�ណ៍េដម្បីនិយាយជាមួយជនែដល
កំពុង្រត�វបានេគេផា�តេគាលេដ េដម្បីឲ្យ្របាកដថាពួកេគចង់ឲ្យអ�កេធ�ចំណុចេនះ។ មនុស្សខ�ះ
អចនឹងមិនមានផាសុកភាព ឬមានសុវត�ិភាពជាមួយនឹងអន�រគមន៍របស់ែផ�កអនុវត�ច្បោប់
េនាះេឡយ។ ស្រមាប់មនុស្ស និងសហគមន៍ជាេ្រចន ្របវត�ិៃនករែដល្រត�វបាន្រប្រពឹ
ត�ចំេពះេដយមិន្រតឹម្រត�វេដយែផ�កអនុវត�ច្បោប់បាននាំេទដល់ករភ័យខ�ច និងករមិ
នទុកចិត�េលអន�រគមន៍របស់ប៉ូលិស េហយេនេ្រកមបរ ិយាកសបច�ុប្បន� មានសហ

គមន៍ជាេ្រចន ដូចជាបុគល
� ែដលមិន្រត�វបានចុះជាឯកសរ ែដលអចនឹងមានអរម�ណ៍
មិនសូវសុវត�ិភាពេនក�ុងៃដប៉ូលិស។ េនក�ុងស�នករណ៍ជាក់លក់ខ�ះ អ�ក្របែហលនឹ

ងមិនអចេទដល់ជនេនាះ បានេទ ែដលេនក�ុងករណីេនាះ អ�ស័យេលស�នករណ៍
េហយអ�កនឹង្រត�វែតេ្រប្របាស់ករវ ិនិច័យ
� ដ៏លប
� ំផុតរបស់អ�ក។

វអចពិតជាជួយបានែមនក�ុងករកត់្រតឧប្បទ�វេហតុេនេពលែដលវេកតេឡងចំេពះនរណាមា�ក់
ប៉ុែន�មានេរឿងមួយចំនួនែដល្រត�វចងចំទុកក�ុងចិត�េដម្បី កត់្រតជាឯកសរ នូវករេបៀតេបៀ

នយា៉ ងមានសុវត�ិភាព និងេដយករទទួលខុស្រត�វ។ ពិនិត្យេមល សន�ឹកគន�ឹះេនះ ពី WITNESS

ស្រមាប់ព័ត៌មានលម�ិតបែន�ម។
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ដំបូង សូមវយតៃម�ស�នករណ៍។ េតមាននរណាមា�ក់កំពុងជួយជនែដលកំពុង្រត�វបានេគេបៀតេបៀ
នែដរេទ? ្របសិនេបអត់េទ សូមេ្រប្របាស់វ ិធីស�ស�េធ�ឲ្យែបកអរម�ណ៍មួយៃនវ ិធីស�ស�ដៃទេទៀ
តទំងបួន។ ្របសិនេបនរណាមា�ក់េផ្សងេទៀតកំពុងែតជួយេហយ សូមវយតៃម�ពី សុវត�ិភាពផា�
ល់របស់អ�ក។ ្របសិនេបអ�កមានសុវត�ិភាពេទ សូមអេ��ញ េហយចប់េផ�មករថត។ ជានិច�កល
សួរមនុស្សែដល្រត�វបានេគេបៀតេបៀននូវអ�ីែដលពួកេគចង់េធ�ជាមួយនឹងករថត។ កុំបេង�ះវេនេល
បណា
� ញអុីនធឺណិត ឬេ្រប្របាស់វេដយគា�នករអនុ��តពីពួកេគឲ្យេសះ។ មានេហតុផលជាេ្រច
នស្រមាប់ចំណុចេនះ។ ករែដល្រត�វេគេបៀតេបៀន ឬបំពរបំពនគឺជាបទពិេសធន៍ដកហូតអំណា
ចរួចេទេហយ។ ករេ្រប្របាស់រប
ូ ភាព ឬវ ីេដអូទំង�ស�ងរបស់ជនែដល្រត�វបានេធ�ឲ្យក�យជាជ
នរងេ្រគាះេដយគា�នករយល់្រពមពីជនេនាះអចេធ�ឲ្យជនេនាះមានអរម�ណ៍រ ឹតែតអស់អំណាចែថម
េទៀត។ ្របសិនេបករចុះជាឯកសរសយភាយែបកែខ�ក វអចនាំេទដល់ករេធ�ឲ្យក�យជាជន
រងេ្រគាះ និងក្រមិតៃនភាពអចេមលេឃញកន់ែតខ�ំងេឡងែថមេទៀតែដលជនេនាះអចនឹង
មិនចង់បាន។ ដូចគា�ផងែដរ ករបេង�ះវ ីេដអូែដលមានខ�ឹមសរទំង�ស�ងេដយគា�នករយល់្រព
មពីជនរងេ្រគាះេធ�ឲ្យបទពិេសធន៍របស់ពួកេគមានភាពជាសធារណៈ - អ�ីមួយែដលអចនាំ
េទដល់ប�
� ផ�ូវច្បោប់យា៉ងធ�ន់ធ�រ ជាពិេសស្របសិនេបអំេពៃនករេបៀតេបៀន ឬអំេពហិង្សោ

គឺសិត
� េនក�ុងរេបៀបបទឧ្រកិដ�ខ�ះ។ ពួកេគអចនឹង្រត�វបានបង�ំឲ្យចូលរួមជាមួយនឹង្របព័ន�ផូវច្បោ
�

ប់េនក�ុងរេបៀបែដលពួកេគមិនមានផាសុកភាពជាមួយ។ ចុងប��ប់ បទពិេសធន៍េនះអចេធ�ឲ្យមាន
ករប៉ះទង�ិចផ�ូវចិត�។ ករេចញផ្សោយជាសធារណៈនូវបទពិេសធន៍ៃនករប៉ះទង�ិចផ�ូវចិត�របស់

មនុស្សមា�ក់េដយគា�នករយល់្រពមពីពួកេគគឺគា�នផ�ូវជាអ�កឈរេមលេនែក្បរដ៏មាន្របសិទ�ភាព

និងអចជួយបានេ្រចនេនាះេឡយ។

អ�កអចនឹងចង់ េឆ�យតបេដយផា�ល់ េទនឹងករេបៀតេបៀនេដយដក់េឈ�ះអ�ីែដលកំពុងេកតេឡង
ឬ្របឈមមុខនឹងអ�កេបៀតេបៀនេគ។ េស��តេនះអចនឹងមានហនិភ័យ៖ អ�កេបៀតេបៀនេគអចនឹងែបរ
មកបំពនអ�កវ ិញ េហយអចនឹងេធ�ឲ្យស�នករណ៍រ ឹតែតធ�ន់ធ�រេឡងបាន។ មុននឹងអ�កសេ្រមចចិត�
េឆ�យតបេដយផា�ល់ សូមវយតៃម�ស�នករណ៍៖ េតអ�កមានសុវត�ិភាពផ�ូវកយែដរេទ? េតជនែដ

លកំពុង្រត�វបានេគេបៀតេបៀនមានសុវត�ិភាពផ�ូវកយែដរឬេទ? េតវហក់ដូចជាមិនទំនងែដលស�ន
ករណ៍នឹងរ ឹតែតធ�ន់ធ�រេឡងែដរេទ? េតអ�កអច្របាប់បានេទថាេតជនែដលកំពុង្រត�វបានេគេបៀ

តេបៀនចង់ឲ្យនរណាមា�ក់ហននិយាយេចញមកែដរឬេទ? ្របសិនេបអ�កអចេឆ�យ បាទ/ចស
េទនឹងសំណួរអស់ទំងេនះ អ�កអចនឹងេ្រជសេរ សករេឆ�យតបេដយផា�ល់បាន។
្របសិនេបអ�កេ្រជសេរ សេធ�អន�រគមន៍េដយផា�ល់ េរឿងមួយចំនួនែដលអ�កអចនិយាយេទកន់អ�ក
េបៀតេបៀនេគគឺ៖

KHMER (ែខ�រ) – KM

•

"ករេធ�ែបបេនាះគឺមិនសមរម្យ ខ�ះករេគារព មិនែមនអត់អីេនាះេទ។ល។"

•

“សូមទុកពួកេគេនែតឯង"។

•

"េនាះគឺករខ�ចស�ប់េខ�មជនរួមេភទដូចគា� ្របកន់ពួជសសន៍
(សូមប�ូ� ល្របេភទៃនករេបៀតេបៀន)។ល។"

េរឿងសំខន់បំផុតេនទីេនះគឺរក្សោវឲ្យខ�ី និងច្បោស់។ សូមព្យោយាមកុំចូលរួមេនក�ុងករសន�នា

ករពិភាក្សោ ឬករជែជកែវកែញក េដយសររេបៀបេនះគឺេធ�ឲ្យស�នករណ៍កន់ែតធ�ន់ធរ� េឡង។
្របសិនេបអ�កេបៀតេបៀនេគេឆ�យតប សូមព្យោយាមឲ្យអស់លទ�ភាពេដម្បីជួយជនែដល្រត�វបានេគេផា�
តេគាលេដជំនួសឲ្យករចូលរួមពក់ព័ន�ជាមួយអ�កេបៀតេបៀនេគ។
អន�រគមន៍េដយផា�ល់អចមានហនិភ័យ ដូេច�ះសូមេ្រប្របាស់អន�រគមន៍េនះេដយ្រប�ង្របយ័ត�។

េបេទះបីជាអ�កមិនអចេធ�សកម�ភាពេនខណៈេនះបានក៏េដយ ក៏អ�កអចេធ�ឲ្យមានភាពផា�ស់បូរស
�
្រមាប់ជនែដល្រត�វបានេគេបៀតេបៀនេដយពិនិត្យេមលេទេលពួកេគេ្រកយពីអង�េហតុេនាះ។ ្របេភ
ទជាេ្រចនៃនករេបៀតេបៀនេកតេឡងជាយថាេហតុ ឬយា៉ ងរហ័ស ែដលក�ុងករណីេនាះអ�កអចរង់
ចំរហូតដល់ស�នករណ៍ចប់ និងនិយាយេទកន់ជនែដល្រត�វបានេគកំណត់េគាលេដេនេពល
េនាះ។ េនះគឺជាវ ិធីខ�ះៗេដម្បីេ្រប្របាស់េស��ត អូសបនា�យេពលយា៉ ងសកម�៖
•

សួរពួកេគថាេតពួកេគមិនអីេទឬ េហយ្របាប់ពួកេគថាអ�កេសកស�យែដលេរឿងេនះបាន
េកតេឡងចំេពះពួកេគ។

•

សួរពួកេគថាេតមានវ ិធីណាមួយែដលអ�កអចជួយគាំ្រទពួកេគបានែដរឬេទ។

•

សុំអមដំេណរពួកេគេទកន់ទិសេដរបស់ពួកេគ ឬអង�ុយជាមួយពួកេគមួយែភ�ត។

•

ែចករ ំែលកធនធានជាមួយពួកេគ េហយសុំជួយពួកេគេធ�កររយករណ៍្របសិនេបពួកេគចង់។

•

្របសិនេបអ�កបានចុះជាឯកសរនូវឧប្បទ�វេហតុ សូមសួរពួកេគថាេតពួកេគចង់ឲ្យអ�កេផ�វ
េទកន់ពួកេគែដរឬេទ។

* កំ ណត់សមា�ល់អំពីសុវត�ិភាព៖
េយងមិនែដលចង់ឲ្យអ�ករងករឈឺចប់េដយករសកល្បងជួយនរណាមា�ក់េនាះេឡយ។ ជានិច�ក
លសូមគិតអំពីសុវត�ិភាព និងពិចរណាដល់លទ�ភាពអចេទរួចែដលមិនទំនងនឹងដក់អ�ក ឬនរណា
មា�ក់េផ្សងេទៀតេនក�ុងស�នករណ៍មានេ្រគាះថា�ក់។
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