กองทุนชดเชยสำหรบ
ั
เหยือ
่ อำชญำกรรม
กองทุนควำมร่วมมือ ส ำหรับเหยื่ อ ควำมรุ น แรงจำก
ควำมเกลียดชัง
240-777-8450
www.montgomerycountymd.gov/humanrights/o
utreach/partnership.html

“สำนักงำนของผมดำเนินกำรเพื่อกำร
ดำเนินคดีกับอำชญำกรรมจำกควำม
เกลียดชังโดยเฉพำะ เรำได้รับกำร
ยกย่องว่ำเป็ นสำนักงำนอัยกำรชัน้
แนวหน้ำของประเทศในกำรจัดกำรกั บ
อำชญำกรรมจำกควำมเกลียดชังถึงสอง
วำระ โดยยังคงดำรงและขยำยควำม
มุ่งมั่นนั้นต่อไปด้วยกำรให้ควำมรูแ้ ก่
สำธำรณะ มำช่วยเรำปกป้ องคุณและ
คนที่คุณรัก รำยงำนอำชญำกรรมจำก
ควำมเกลียดชังและอุบัติกำรณ์ควำม
เกลียดชัง พันธกิจของเรำคือกำรปกป้ อ ง
ผูพ้ ักอำศัยในเทศมณฑลมอนต์กอเมอรี
โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชำติ ชำติพันธุ์
รสนิยมทำงเพศ เพศภำวะ อัตลักษณ์
ทำงเพศ สถำนภำพกำรอพยพ ชำติ
กำเนิด ควำมเชื่อทำงศำสนำ ควำม
ทุพพลภำพ หรือควำมไร้ที่อยู่อำศัย”

JOHN J. McCARTHY
อัยกำรรัฐประจำเทศมณฑล
มอนต์กอเมอรี รัฐแมรีแลนด์

แผนงำนควำมช่วยเหลือเหยือ
่ และกำรประทุษ
ร้ำยทำงเพศ(VASAP)
240-777-1355 วันธรรมดำ
240-777-4357 สำยด่วนกรณีวิกฤต 24 ชั่วโมง
www.montgomerycountymd.gov/hhsprogram/BHCS/VASAP/VASAPindex.html
อีเมล: vasap@montgomeryco unty md.gov
คณะกรรมกำรเงินชดเชยกำรบำดเจ็บจำก
อำชญำกรรมแห่งร ัฐแมรีแลนด์ (CICB)
410-585-3010
http://goccp.maryland.gov/victims/cicb

สำนักงำนอ ัยกำรแห่งร ัฐประจำเทศมณฑล
มอนต์กอเมอรี ร ัฐแมรีแลนด์ ประสบ
ควำมสำเร็จในกำรดำเนิน คดีก บ
ั ผู ้กระทำผิด
ในอำชญำกรรมจำกควำมเกลีย ดชัง

ส ำนักงำนอัยกำรแห่ง รัฐประจำ
เทศมณฑลมอนต์ก อเมอรี รัฐแมรีแลนด์
50 Maryland Avenue
Rockville, Maryland 20850
240-777-7300
www.montgomerycountymd.gov/sao
มิถุนำยน 2021

สำนักงำนอัยกำรแห่งรัฐประจำเทศ
มณฑลมอนต์กอเมอรี รัฐแมรีแลนด์
JOHN J. McCARTHY

อัยกำรรัฐ

หยุด
ควำม

เกลียดชงั
สงิ่ ทีต
่ อ
้ งท ำในกรณี ท ี่
คุณตกเป็ นเหยื่อหรือ พบ
เห็นอำชญำกรรมจำกควำม
ั
เกลียดชงหรื
อ อุ บ ต
ั ิกำรณ์
ทีเ่ กีย
่ วข้อ งกับ อคติ

ิ่ ใดทีถ
สง
่ อ
ื ว่ำเป็นอำชญำกรรมจำกควำมเกลียดชงั ใน
ร ัฐแมรีแลนด ์
ภำยใต ้กฎหมำยอำญำของ MD มำตรำ 10-301
จนถึง 10-308 บุคคลจะต ้องไม่:

“ก่ออำชญำกรรมโดยมีแรงจูงใจทั้งหมดหรือใน
ส่วนที่เป็ นสำระสำคัญอันเนื่องมำจำกเชื้อชำติ
สีผิว ชำติกำเนิด ควำมเชื่อทำงศำสนำ รสนิยม
ทำงเพศ เพศภำวะ อัตลักษณ์ทำงเพศ ควำมไร้
ที่อยู่อำศัย หรือควำมทุพพลภำพของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลอื่น”
หำกบุคคลก่ออำชญำกรรมด ้วยแรงจูงใจจำกปัจจัย
ใดก็ตำมข ้ำงต ้น ก็อำจถูกตัง้ ข ้อหำอำชญำกรรม
จำกควำมเกลียดชัง ซึง่ มีบทลงโทษเพิ่มเติมจำก
บทลงโทษสำหรับอำชญำกรรมที่ได ้ก่อขึ้น

บทลงโทษเพิม
่ เติมสำหร ับอำชญำกรรม
จำกควำมเกลียดชงั
กำรกระทำผิด
ควำมผิดลหุ โ ทษ

บทลงโทษ
จำคุกไ ม่ เ กิ น 3 ปี หรือปรั บ 5,000
ดอลลำร์ หรือทั้ ง จ ำทั้ ง ปรั บ

ควำมผิดอุกฉกรรจ์

จำคุกไ ม่ เ กิ น 10 ปี หรือปรั บ 10,000
ดอลลำร์ หรือทั้ ง จ ำทั้ ง ปรั บ

อำชญำกรรมที่ส่ง
ผลให ้ถึงแก่ชีวิต

จำคุกไ ม่ เ กิ น 20 ปี หรือปรั บ 20,000
ดอลลำร์ หรือทั้ ง จ ำทั้ ง ปรั บ

Anti-Defamation League ยกย่อง
สำนักงำนอ ัยกำรแห่งร ัฐประจำเทศมณฑล
มอนต์กอเมอรี ร ัฐแมรีแลนด์ ในสองวำระ
โดยมอบรำงว ัล SHIELD Award ในด้ำน
ควำมเป็ นผูน
้ ำทีโ่ ดดเด่ นในกำรด ำเนิน คดี
กับอำชญำกรรมจำกควำมเกลีย ดชัง

อุบ ัติกำรณ์ทเี่ กีย
่ วข้องกับ
อคติก ับอำชญำกรรมจำก
ั ควำม
ควำมเกลียดชงมี
แตกต่ำงกันอย่ำงไร
อุบัติกำรณ์ที่เกี่ยวข ้องกับอคติอำจได ้รับแรงจูงใจ
เหมือนอำชญำกรรมจำกควำมเกลียดชัง แต่ต่ำงกัน
ตรงที่กำรกระทำนั้นไม่ถึงขัน
้ ควำมผิดทำงอำญำ
โดยต ้องรำยงำนอุบัติกำรณ์ที่เกี่ยวข ้องกับอคติต่อ
กรมตำรวจเทศมณฑลมอนต์กอเมอรี เพื่อให ้
เจ ้ำหน ้ำที่สำมำรถพิจำรณำได ้ว่ำกำรกระทำนั้น
ฝ่ ำฝื นกฎหมำยหรือไม่

ควรทำอย่ำงไร หำกตก
เป็นเหยือ
่ หรือพบเห็น
อำชญำกรรมจำกควำม
ั
เกลียดชงหรื
ออุบ ัติกำรณ์
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับอคติ
รำยงำนเหตุนน
ั้ โดยปฏิบ ัติด ังนี:้
•

โทร 9-1-1 ในกรณีฉุกเฉิน

•

ในกรณีที่ไม่ฉุกเฉิน โทร 301-279-8000 เพื่อ
ติดต่อตำรวจเทศมณฑลมอนต์กอเมอรี

•

เพื่อควำมปลอดภัยของตัวคุณเอง อย่ำลงมือ
ด ้วยตัวเองเพื่อเผชิญหน ้ำกับผู ้กระทำผิด

•

อย่ำทำควำมสะอำดหรือทำลำยหลักฐำนใด ๆ
ที่เกี่ยวกับอำชญำกรรม จนกว่ำเจ ้ำหน ้ำที่
ตำรวจจะมำถึงและทำกำรสอบสวน

•

สอบถำมเจ ้ำหน ้ำที่ตำรวจว่ำมีบริกำรใดบ ้ำงที่
คุณสำมำรถใช ้ได ้

•

ดูข ้อมูลเพิ่มเติมในหัวข ้อแหล่งข ้อมูลของ
โบรชัวร์ฉบับนี้

แหล่งข้อมู ล
สำยด่วนอำชญำกรรมจำกควำมเกลียดชังของ
อัยกำรสูงสุดแห่งร ัฐแมรีแลนด์
1-866-481-8361
Communities United Against Hate (CUAH)
มณฑลมอนต์กอเมอรี (MC)
www.cuahmcmd.org
กรมตำรวจมณฑลมอนต์กอเมอรี
301-279-8000
www.montgomerycountymd.gov/pol
สำนักงำนสิทธิมนุษยชนมณฑลมอนต์กอเมอรี
240-777-8450
www.montgomerycountymd.gov/humanrigh
ts
สำนักงำนควำมร่วมมือของชุมชน
มณฑลมอนต์กอเมอรี
www.montgomerycountymd.gov/partnershi
ps
ฝ่ ำยสิทธิพลเมืองของอัยกำรสูงสุดแห่ง
ร ัฐแมรีแลนด์
410-576-6300 1-888-743-0023
www.marylandattorney general.gov/Pages/Civil
ศูนย์แหล่งข้อมูลเหยือ
่ อำชญำกรรมแห่ง
ร ัฐแมรีแลนด์
301-952-0063 www.mdcrimevictims.org
ให ้บริกำรตัวแทนทำงกฎหมำยและทนำยควำมฟรี
แก่เหยื่ออำชญำกรรม
คณะกรรมำธิกำรสิทธิพลเมืองแห่ง
ร ัฐแมรีแลนด์
410-767-8600 1-800-637-6247
www.mccr.maryland.gov
สำหร ับแหล่งข้อมูล ข้อมูลบริกำรสังคม
และกำรส่งเรือ
่ งต่อในพืน
้ ที:่
โทร 2-1-1 www.211md.org
ส่งข ้อควำมรหัสไปรษณีย์ของคุณไปที่ 898-211

