
GEORGIA CRIMES' BILL OF RIGHTS O.C.G.A. § 17-17-1 

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍມີ ສິ ດ:  

• ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເປັນທໍາ ແລະ 
ດ້ວຍກຽດສັກສີ ໂດຍຫນ່ວຍງານຍຸຕິທໍາທາງອາຍາທັງຫມົດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໃນຄະດີ   

• ຕ່ໍການດໍ າເນີ ນຄະດີ ໂດຍປາສະຈາກການຊັກຊ້າແບບບໍ່ ສົມເຫດສົມຜົນ  
• ເພ່ືອເປັນການແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບການມີ ການຊົດເຊີ ຍຜູ້ຖື ກເຄາະຮ້າຍ 

ເຊິ່ ງມີຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການຊົດເຊີ ຍຜູ້ປະສົບໄພອາຊະຍາກໍາຈໍ ເຈຍ ທີ່  (800) 547-0060 ຫຼື  
www.cjcc.ga.gov  

• ທີ່  ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ແຈ້ງ ໃຫ້ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ກົດຫມາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ສິ ດທິ  ຂອງ ຜູ້ ຖື ກ ເຄາະ ຮ້າຍ ກ່ຽວ 
ກັບ ອາ ຊະ ຍາ ກໍາ ຈໍ  ເຈຍ  

•  ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບໂຄງການຮັບໃຊ້ຜູ້ຖື ກເຄາະຮ້າຍທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຊຸມຊົນ  
•  ເພ່ືອໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ, ຖື ກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາຂອງການແຈ້ງການດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ :  

o  ມີ ການອອກຄໍ າສ່ັງຈັບກຸມສໍ າລັບຜູ້ຖື ກກ່າວຫາ  
o ການຈັບກຸມຜູ້ຖື ກກ່າວຫາ » 

ເງື່ ອນໄຂທີ່ ຜູ້ຖື ກກ່າວຫາຖືກຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ຕິດຕ່ໍຫາຜູ້ຖື ກເຄາະຮ້າຍ  
o  ທີ່ ຖື ກກ່າວຫາໄດ້ຖື ກປ່ອຍໂຕ ຫຼື  ຫນີ ອອກຈາກການຄຸມຂັງ  
o  ການ ດໍ າ ເນີ ນ ຄະດີ  ໃດໆ ຂອງ ສານ ບ່ອນ ທີ່  ການ ປ່ອຍ ໂຕ ຜູ້ ຖື ກ ກ່າວ ຫາ ຈະ ໄດ້ ຮັບ 

ການ ພິຈາລະນາ  
o  ການ ດໍ າ ເນີ ນ ຄະດີ  ໃດໆ ທີ່  ໄດ້ ກໍານົດ ໄວ້ ຫລື  ການ ປ່ຽນ ແປງ ໃດໆ ຕ່ໍ ການ ດໍ າ ເນີ ນ ຄະດີ  

ດ່ັງກ່າວ ຮວມທັງ ການ ຟັງ ການ ຟື ້ ນ  
o  ການ ປ່ອຍ ໂຕ ຜູ້ ຖື ກ ກ່າວ ຫາ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປ່ອຍ ອີ  ເລັກ ໂຕຣ ນິ ກ ແລະ/ຫຼື  ໂຄງການ 

ຕິດຕາມ ເບິ່ ງ  
•  ທີ່ ຈະມີຢູ່ໃນການດໍ າເນີ ນຄະດີ ອາຍາທັງຫມົດ ຊຶ່ ງຜູ້ຖື ກກ່າວຫາມີສິ ດທີ່ ຈະມີຢູ່ໃນ  
•  ເພ່ືອບໍ່ ໃຫ້ຖື ກຍົກເວ້ັນຈາກການດໍ າເນີ ນຄະດີ ຂອງສານທີ່ ກໍານົດໄວ້, ຍົກເວ້ັນຕາມທີ່ ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ໃນ 

O.C.G.A. §17-17-1 ຫຼື ອື່ ນໆທີ່ ຖື ກຈັດໃຫ້ໂດຍກົດຫມາຍ  
•  ຕ່ໍເຂດລໍ ຖ້າ, ໃນລະຫວ່າງການດໍ າເນີ ນຄະດີ ອາຍາ, ທີ່ ແຍກຕ່າງຫາກຈາກຜູ້ຖື ກກ່າວຫາ ແລະ 

ຍາດຕິພ່ີນ້ອງ, ຫມູ່ເພ່ືອນ ແລະ ພະຍານ  
•  ທີ່  ຈະ ໄດ້ ຍິ ນ ຢ່າງ ສົມ ເຫດ ສົມ ຜົນ ໃນ ການ ດໍ າ ເນີ ນ ຄະດີ  ໃດໆ ທີ່  ກໍານົດ ໄວ້ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປົດ 

ປ່ອຍ, ການ ຂໍ  ຮ້ອງ ຫຼື  ການ ຕັດສິ ນ ລົງ ໂທດ ຂອງ ຜູ້ ຖື ກ ກ່າວ ຫາ  
•  ເພ່ືອໃຫ້ສໍ າເລັດການຖະແຫຼງຜົນກະທົບຂອງຜູ້ຖື ກເຄາະຮ້າຍ ແລະ 

ໄດ້ນໍ າສະເຫນີ ຕ່ໍສານກ່ອນການດໍ າເນີ ນຄະດີ  ຫຼື  ຄໍ າຮ້ອງຟ້ອງຂອງຜູ້ຖື ກຫາ (O.C.G.A. 17-10-1.1) ƒ 
• ຕ່ໍການຟື ້ ນຟູຕາມທີ່ ກົດຫມາຍໄດ້ໃຫ້  
• ທີ່ ຈະປະຕິເສດຕ່ໍການສໍ າພາດຂອງຜູ້ຖື ກກ່າວຫາ, ທະນາຍຄວາມຫຼື ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງຜູ້ຖື ກກ່າວຫາ  
•  ຕ່ໍ ຂໍ ້  ຮຽກ ຮ້ອງ ຂອງ ສານ ວ່າ ທີ່  ປຶ ກ ສາ ປ້ອງ ກັນ ປະ ເທດ ບໍ່  ໄດ້ ເປີ ດ ເຜີຍ ຂໍ ້  ມູນ ຜູ້ ຖື ກ ເຄາະ 

ຮ້າຍ ຕ່ໍ ຜູ້ ຖື ກ ກ່າວ ຫາ (17-17-10)  
•  ເພ່ືອຮັບຮູ້ຈາກພະແນກສຸຂະພາບແລະຄວາມພິການດ້ານການພັດທະນາພຶດຕິກໍາ (DBHDD) 

ຖ້າຜູ້ຖື ກກ່າວຫາມີຄວາມມຸ່ງຫມ້ັນຕ່ໍ DBHDD ເພ່ືອປະເມີນຜົນ, 
ເປັນຄວາມບໍ່ ສາມາດທາງຈິ ດໃຈທີ່ ຈະຖືກດໍ າເນີ ນຄະດີ  ຫຼື  
ບໍ່ ມີ ຄວາມຜິດຍ້ອນຄວາມບ້າໃນເວລາເກີດອາຊະຍາກໍາ. 



ຕາມຄໍ າຮ້ອງຂໍ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງຜູ້ຖື ກເຄາະຮ້າຍ, ຢ່າງຫນ້ອຍສິ ບວັນກ່ອນການປ່ອຍຕົວ 
ຫຼື  ປ່ອຍຕົວ, ພະແນກຈະສ່ົງແຈ້ງການໄປໃຫ້ຜູ້ຖື ກຫາຖືກປ່ອຍຕົວຈາກສະຖານທີ່ ດ່ັງກ່າວ.  

•  ເພ່ືອຮ້ອງຂໍ ບໍ່ ໃຫ້ໄດ້ຮັບແບບຟອມໃດໆທີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, 
ຂໍ ້ ຄວາມຫືຼການສື່ ສານທາງເອເລັກໂຕຣນິ ກຈາກນັກໂທດທີ່ ຖື ກຕັດສິ ນວ່າມີ ຄວາມຜິດທາງອາຍາຕ່ໍ
ຜູ້ຖື ກເຄາະຮ້າຍ  

•  ເພ່ືອ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຄໍ າ ແນະ ນໍ າ ກ່ຽວ ກັບ ວິ  ທີ  ການ ຟ້ອງ ຮ້ອງ ຕ່ໍ ຄະ ນະ ກໍາ ມະ ການ ຄະ ນະ ກໍາ ມະ 
ການ ຕັດ ສິ ນ ຖ້າ ຜູ້ ພິ ພາກ ສາ ປະຕິ ເສດ ສິ ດ ທິ  ຂອງ ຜູ້ ຖື ກ ເຄາະ ຮ້າຍ ທີ່  ຈະ ໄດ້ ຍິ ນ. 


