ກົົດໝາຍຂອງລັັດວໍໍຊິິງຕັັນກ່່ຽວກັັບ ການທາລຸຸນ
ແລະ ການລະເລີີຍຕໍ່່�ເດັັກ
ອັັນໃດທີ່່�ເປັັນການໃຊ້້ກຳຳ�ລັັງຕໍ່່�ຮ່່າງກາຍເກີີນຂອບເຂດ
ຫຼືື� ບໍ່່�ສົົມເຫດສົົມຜົົນ ແລະ ຖືືວ່່າເປັັນການທາລຸຸນທາງ
ຮ່່າງກາຍ?
ການທາລຸຸນທາງຮ່່າງກາຍ ໝາຍເຖິິງ ການລົົງໂທດທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ເກີີດການບາດ
ເຈັັບທາງຮ່່າງກາຍ ຫຼືື� ການທາລຸຸນທາງຮ່່າງກາຍຕໍ່່�ເດັັກໂດຍເຈດຕະນາ ທີ່່�ເປັັນ
ອັັນຕະລາຍຕໍ່່�ສຸຸຂະພາບ, ສະຫວັັດດີີການ ຫຼືື� ຄວາມປອດໄພຂອງເດັັກ. ເຊິ່່�ງ
ອາດຈະລວມທັັງ ແຕ່່ບໍ່່�ຈໍໍາກັັດພຽງແຕ່່ການກະທໍໍາຕ່່າງໆ ເຊັ່່�ນ:

ເອກະສານນີ້້� ມີີຈຸຸດປະສົົງເພື່່�ອໃຫ້້ການສຶຶກສາກ່່ຽວກັັບ
ກົົດໝາຍຂອງລັັດວໍໍຊິິງຕັັນທີ່່�ສໍໍາຄັັນກ່່ຽວກັັບການ
ທາລຸຸນ ແລະ ການລະເລີີຍຕໍ່່�ເດັັກ ແລະ ອີີງຕາມ
Revised Code of Washington (ປະມວນກົົດໝາຍຂອງ
ລັັດວໍໍຊີີງຕັັນສະບັັບປັັບປຸຸງ; RCW) ສະບັັບປັັບປຸຸງ ແລະ
Washington Administrative Code (ປະມວນກົົດໝາຍ
ປົົກຄອງຂອງລັັດວໍໍຊີີງຕັັນ; WAC).
ລະບຽບວິິໄນດ້້ານຮ່່າງກາຍດີີແລ້້ວບໍໍ?
ແມ່່ນແລ້້ວ, ລະບຽບວິິໄນດ້້ານຮ່່າງກາຍຂອງເດັັກ, ລວມທັັງການນຳຳ�ໃຊ້້ທີ່່�
ສົົມເຫດສົົມຜົົນ ຫຼືື� ການລົົງໂທດທາງກາຍ ຈະບໍ່່�ຖືືວ່່າເປັັນການທາລຸຸນ ຫຼືື� ຜິິດ
ກົົດໝາຍ ເມື່່�ອມີີຄວາມສົົມເຫດສົົມຜົົນ ແລະ ບໍ່່�ໜັັກໜ່່ວງຫຼຼາຍ ແລະ ຖືືກ
ລົົງໂທດໂດຍພໍ່່�ແມ່່, ຄູູອາຈານ ຫຼືື� ຜູ້້�ປົົກຄອງ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການຍັັບຍັ້້�ງ
ຫຼືື� ແກ້້ໄຂຄວາມຜິິດພາດຂອງເດັັກ. ອາຍຸຸ, ຂະໜາດ ແລະ ສະພາບຂອງເດັັກ
ແລະ ຈຸຸດທີ່່�ໄດ້້ຮັັບການບາດເຈັັບຈາກການລົົງໂທດ ຈະຕ້້ອງຖືືກພິິຈາລະນາ
ໃນການຕັັດສິິນໃຈວ່່າ ການທຳຳ�ຮ້້າຍຮ່່າງກາຍນັ້້�ນສົົມເຫດສົົມຜົົນ ຫຼືື� ບໍ່່�ໜັັກ
ໜ່່ວງຫຼຼາຍ. ປັັດໄຈອື່່�ນໆ ອາດລວມເຖິິງລະດັັບການພັັດທະນາການຂອງເດັັກ
ແລະ ລັັກສະນະຂອງການກະທຳຳ�ຜິິດຂອງເດັັກ. ພໍ່່�ແມ່່ເຊື່່�ອວ່່າ ມີີຄວາມຈໍໍາ
ເປັັນທີ່່�ຈະລົົງໂທດເດັັກທີ່່�ບໍ່່�ມີີເຫດຜົົນ ຫຼືື� ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ໃຊ້້ກໍໍາລັັງຫຼຼາຍເກີີນໄປ,
ເກີີນຂອບເຂດ ຫຼືື� ບໍ່່�ມີີເຫດຜົົນຕໍ່່�ກັັບເດັັກ. ທຸຸກການໃຊ້້ກຳຳ�ລັັງຕໍ່່�ເດັັກນ້້ອຍໂດຍ
ບຸຸກຄົົນອື່່�ນແມ່່ນຜິິດກົົດໝາຍ ເວັ້້�ນເສຍແຕ່່ວ່່າສົົມເຫດສົົມຜົົນ ແລະ ບໍ່່�ໜັັກ
ໜ່່ວງຫຼຼາຍ ແລະ ໄດ້້ຮັັບການອະນຸຸຍາດລ່່ວງໜ້້າ ຈາກພໍ່່�ແມ່່ ຫຼືື� ຜູ້້�ປົົກຄອງຂອງ
ເດັັກ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງການຍັັບຍັ້້�ງ ຫຼືື� ແກ້້ໄຂຄວາມຜິິດພາດຂອງເດັັກ.

• RCW 9A.16.100: https://apps.leg.wa.gov/RCW/
default.aspx?cite=9A.16.100
• WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/RCW/
default.aspx?cite=9A.16.100

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

ການໂຍນ, ການເຕະ, ການຈູູດ ຫຼືື� ການໃຊ້້ຂອງມີີຄົົມກີີດເດັັກນ້້ອຍ;
ການຕີີເດັັກດ້້ວຍກຳຳ�ປັ້້�ນ;

ການສະບັັດເດັັກນ້້ອຍທີ່່�ອາຍຸຸຕໍ່່�າກວ່່າສາມປີີ;
ການຂັັດຂວາງລະບົົບຫາຍໃຈຂອງເດັັກ;

ການຂົ່່�ມຂູ່່�ເດັັກນ້້ອຍດ້້ວຍອາວຸຸດປິິດຊີີບ ຫຼືື�

(f) ການກະທຳຳ�ອື່່�ນໆທີ່່�ມີີຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ທີ່່�ຈະກໍ່່�ໃຫ້້ເກີີດ ແລະ ທີ່່�ກໍ່່�ໃຫ້້ເກີີດ

ອັັນຕະລາຍຕໍ່່�ຮ່່າງກາຍຫຼຼາຍກວ່່າຄວາມເຈັັບປວດຊົ່່�ວຄາວ ຫຼືື� ຮອຍເຈັັບ
ເລັັກນ້້ອຍຊົ່່�ວຄາວ ຫຼືື� ທີ່່�ເປັັນອັັນຕະລາຍຕໍ່່�ສຸຸຂະພາບ, ສະຫວັັດດີີພາບ ຫຼືື�
ຄວາມປອດໄພຂອງເດັັກ.

• RCW 9A.16.100: https://apps.leg.wa.gov/RCW/
default.aspx?cite=9A.16.100
• WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/WAC/
default.aspx?cite=110-30-0030

ອັັນໃດທີ່່�ຖືືວ່່າເປັັນການລ່່ວງລະເມີີດທາງເພດ?
ການລ່່ວງລະເມີີດທາງເພດ ໝາຍເຖິິງການກະທຳຳ� ຫຼືື� ການອະນຸຸຍາດໃຫ້້
ມີີການກະທຳຳ�ຜິິດທາງເພດໃດໜຶ່່�ງຕໍ່່�ເດັັກນ້້ອຍ ຕາມທີ່່�ໄດ້້ກຳຳ�ນົົດໄວ້້ໃນ
ປະມວນກົົດໝາຍອາຍາ. ການສໍໍາຜັັດໂດຍເຈດຕະນາ, ບໍ່່�ວ່່າຈະໂດຍກົົງ ຫຼືື�
ຜ່່ານເຄື່່�ອງນຸ່່�ງ ຕໍ່່�ສ່່ວນອະໄວຍະວະເພດ ຫຼືື� ສ່່ວນທີ່່�ໃກ້້ຊິິດອື່່�ນໆຂອງເດັັກ
ຫຼືື� ການອະນຸຸຍາດ, ບັັງຄັັບ, ຊຸຸກຍູ້້�, ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ ຫຼືື� ການກະທຳຳ�ເປັັນຢ່່າງອື່່�ນທີ່່�
ເຮັັດໃຫ້້ເດັັກຖືືກສໍໍາຜັັດສ່່ວນອະໄວຍະວະເພດ ຫຼືື� ສ່່ວນທີ່່�ໃກ້້ຊິິດອື່່�ນໆ ເພື່່�ອ
ຈຸຸດປະສົົງໃນການເຮັັດໃຫ້້ບຸຸກຄົົນທີ່່�ສຳຳ�ຜັັດກັັບເດັັກ, ເດັັກ ຫຼືື� ບຸຸກຄົົນທີີສາມ
ມີີຄວາມຕ້້ອງການທາງເພດ. ພໍ່່�ແມ່່ ຫຼືື� ຜູ້້�ປົົກຄອງຂອງເດັັກ, ບຸຸກຄົົນທີ່່�ໄດ້້ຮັັບ
ອະນຸຸຍາດຈາກພໍ່່�ແມ່່ ຫຼືື� ຜູ້້�ປົົກຄອງທີ່່�ໃຫ້້ການດູູແລແກ່່ເດັັກ ຫຼືື� ບຸຸກຄົົນທີ່່�ໃຫ້້
ການບໍໍລິິການທີ່່�ໄດ້້ຮັັບການຍອມຮັັບທາງການແພດແກ່່ເດັັກ, ອາດຈະສໍໍາຜັັດ
ກັັບອະໄວຍະວະເພດ ຫຼືື� ສ່່ວນທີ່່�ໃກ້້ຊິິດອື່່�ນໆ ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງໃນການໃຫ້້ການ
ທຳຳ�ຄວາມສະອາດ, ການດູູແລເດັັກ ແລະ ການປິ່່�ນປົົວທາງການແພດ ຫຼືື�
ການບົ່່�ງມະຕິິພະຍາດ.

WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/WAC/
default.aspx?cite=110-30-0030

ການປະຕິິບັັດທີ່່�ເປັັນການລະເລີີຍ ຫຼືື�
ການທາລຸຸນແມ່່ນຫຍັັງ?
ການປະຕິິບັັດທີ່່�ເປັັນການລະເລີີຍ ຫຼືື� ການທາລຸຸນ ໝາຍເຖິິງການກະທຳຳ� ຫຼືື� ບໍ່່�
ກະທຳຳ� ຫຼືື� ຜົົນກະທົົບສະສົົມຂອງຮູູບແບບໃນການປະພຶຶດ, ພຶຶດຕິິກຳຳ� ຫຼືື� ການ
ບໍ່່�ກະທຳຳ� ໜ້້າທີ່່�ຂອງພໍ່່�ແມ່່, ຜູ້້�ຄຸ້້�ມຄອງດູູແລຕາມກົົດໝາຍ, ຜູ້້�ປົົກຄອງ ຫຼືື� ຜູ້້�
ເບິ່່�ງແຍງດູູແລຂອງເດັັກ ທີ່່�ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງການບໍ່່�ເອົົາໃຈໃສ່່ຕໍ່່�ກັັບຜົົນ
ສະທ້້ອນທີ່່�ຮ້້າຍແຮງຕໍ່່�ເດັັກ ແລະ ສ້້າງອັັນຕະລາຍທີ່່�ຊັັດເຈນ ແລະ ເກີີດຂຶ້້�ນຕໍ່່�
ກັັບສຸຸຂະພາບ, ສະຫວັັດດີີພາບ ຫຼືື� ຄວາມປອດໄພຂອງເດັັກ.

ການສະແຫວງຫາຜົົນປະທາງເພດແມ່່ນຫຍັັງ?

(a) ເມື່່�ອພິິຈາລະນາວ່່າມີີອັັນຕະລາຍທີ່່�ຊັັດເຈນ ແລະ ເກີີດຂຶ້້�ນ, ຫຼັັ�ກຖານ

ກ່່ຽວກັັບການໃຊ້້ສານເສບຕິິດຂອງພໍ່່�ແມ່່ ເປັັນປັັດໄຈສະໜັັບສະໜູູນທີ່່�ມີີ
ນໍ້້�າໜັັກຫຼຼາຍ.

ການສະແຫວງຫາຜົົນປະໂຫຍດທາງເພດລວມທັັງ ແຕ່່ບໍ່່�ຈໍໍາກັັດພຽງແຕ່່ ການ
ຄ້້າປະເວນີີ ແລະ ການສະແຫວງຫາຜົົນປະໂຫຍດທາງເພດເພື່່�ອການຄ້້າ
ຕາມຂໍ້້�ກໍໍານົົດຕ່່າງໆທີ່່�ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນກົົດໝາຍ ແລະ ລວມທັັງການກະທໍໍາ
ຕ່່າງໆ ເຊັ່່�ນ: ການອະນຸຸຍາດ, ການບັັງຄັັບ, ການຊຸຸກຍູ້້�, ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ ຫຼືື�
ການກະທຳຳ�ອື່່�ນໆ ທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ເດັັກເຂົ້້�າຮ່່ວມໃນການກະທຳຳ�ໃດໜຶ່່�ງຕໍ່່�ໄປນີ້້�:

(b) ເຫດການທີ່່�ວ່່າອ້້າຍເອື້້�ອຍນ້້ອງຮ່່ວມຫ້້ອງນອນດຽວກັັນ ຈະບໍ່່�ແມ່່ນການ

(a) ທຸຸກການກະທໍໍາທາງເພດ ເມື່່�ອມີີການໃຫ້້ ຫຼືື� ໄດ້້ຮັັບຂອງມີີຄ່່າຈາກບຸຸກຄົົນ

(d) ເດັັກນ້້ອຍບໍ່່�ຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງໄດ້້ຮັັບຄວາມເສຍຫາຍຕົົວຈິິງ ຫຼືື� ການທໍໍາ

ໃດໜຶ່່�ງ ເພື່່�ອການກະທໍໍາທາງເພດ;

(b) ການສະແດງທາງເພດ, ລາມົົກອານາຈານ ຫຼືື� ຮູູບພາບລາມົົກອານາຈານ
ທີ່່�ຈະມີີການຖ່່າຍຮູູບ, ຖ່່າຍວິິດີີໂອ ຫຼືື� ຜະລິິດຊ້ຳຳ�� ຫຼືື� ສົ່່�ງຜ່່ານທາງເອເລັັກ
ໂຕນິິກ;

(c) ການສະແດງທາງເພດ, ລາມົົກອານາຈານ ຫຼືື� ຮູູບພາບລາມົົກອານາຈານ

ເພື່່�ອເປັັນສ່່ວນໜຶ່່�ງຂອງການສະແດງສົົດ ຫຼືື� ເພື່່�ອຜົົນປະໂຫຍດ ຫຼືື� ຄວາມ
ພໍໍໃຈທາງເພດຂອງຄົົນອື່່�ນ.

WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/WAC/
default.aspx?cite=110-30-0030

ຂ້້າພະເຈົ້້�າສາມາດປ່່ອຍໃຫ້້ລູູກຂອງຕົົນຢູ່່�ຕາມລໍໍາພັັງກັັບຜູ້້�
ກະທໍໍາຜິິດທາງເພດ, ພຽງແຕ່່ໃນໄລຍະເວລາສັ້້�ນໆໄດ້້ບໍໍ?
ບໍ່່�ໄດ້້, ການປ່່ອຍໃຫ້້ເດັັກຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ການດູູແລຂອງຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດທາງເພດ ເປັັນ
ການກະທໍໍາຜິິດທາງອາຍາ ເວັ້້�ນເສຍແຕ່່ວ່່າ ສານໄດ້້ອອກຄໍໍາສັ່່�ງອະນຸຸຍາດໃຫ້້
ຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດຕິິດຕໍ່່�ພົົວພັັນກັັບເດັັກໄດ້້ໂດຍບໍ່່�ມີີການຄວບຄຸຸມດູູແລ ຫຼືື� ຜູ້້�ກະທໍໍາ
ຜິິດໄດ້້ຮັັບອະນຸຸຍາດໃຫ້້ມີກ
ີ ານຕິິດຕໍ່່�ພົົວພັັນກັັບເດັັກທີ່່�ມີີບັັນຫາໂດຍບໍ່່�ມີີການ
ຄວບຄຸຸມດູູແລພາຍໃຕ້້ແຜນການຢູ່່�ຮ່່ວມກັັນຄືືນໃໝ່່ຂອງຄອບຄົົວ ເຊິ່່�ງໄດ້້ຮັັບ
ການອະນຸຸມັັດຈາກສານ, ພະແນກດັັດສ້້າງ ຫຼືື� ພະແນກບໍໍລິິການສັັງຄົົມ ແລະ
ສຸຸຂະພາບ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພະແນກ.
ບຸຸກຄົົນໃດໜຶ່່�ງ ຈະມີີຄວາມຜິິດທາງອາຍາ ໃນການປ່່ອຍໃຫ້້ເດັັກຢູ່່�ພາຍໃຕ້້
ການດູູແລຂອງຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດທາງເພດ ຖ້້າວ່່າບຸຸກຄົົນດັ່່�ງກ່່າວເປັັນ (a) ພໍ່່�ແມ່່ຂອງ
ເດັັກ; (b) ໄດ້້ຮັັບການມອບໝາຍໃຫ້້ເບິ່່�ງແຍງທາງດ້້ານຮ່່າງກາຍຂອງເດັັກ ຫຼືື�
(c) ໄດ້້ຮັັບການວ່່າຈ້້າງໃນການສະໜອງສິ່່�ງຄວາມຈໍໍາເປັັນພື້້�ນຖານໃນຊີີວິິດແກ່່
ເດັັກ ແລະ ປ່່ອຍໃຫ້້ເດັັກຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ການເບິ່່�ງແຍງ ຫຼືື� ການດູູແລຂອງບຸຸກຄົົນອື່່�ນ
ທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ນພໍ່່�ແມ່່, ຜູ້້�ປົົກຄອງ ຫຼືື� ຜູ້້�ດູູແລເດັັກທີ່່�ຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍຂອງເດັັກ,
ໂດຍຮູ້້�ວ່່າບຸຸກຄົົນນັ້້�ນຖືືກຂຶ້້�ນບັັນຊີີ ຫຼືື� ຕ້້ອງຂຶ້້�ນບັັນຊີີເປັັນຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດທາງເພດ
ພາຍໃຕ້້ກົົດໝາຍຂອງລັັດນີ້້� ຫຼືື� ກົົດໝາຍ ຫຼືື� ຄຳຳ�ສັ່່�ງຢູ່່�ໃນຂອບເຂດສິິດອໍໍານາດ
ສານອື່່�ນ ທີ່່�ມີີຂໍ້້�ກໍໍານົົດຄ້້າຍຄືືກັັນ, ເນື່່�ອງຈາກມີີການກະທໍໍາຜິິດທາງເພດຕໍ່່�ກັັບ
ເດັັກນ້້ອຍ.

ປະຕິິບັັດທີ່່�ເປັັນການລະເລີີຍ ຫຼືື� ການທາລຸຸນ ແຕ່່ຢ່່າງໃດ.

(c) ຄວາມທຸຸກຍາກ, ການບໍ່່�ມີີທີ່່�ຢູ່່�ອາໄສ ຫຼືື� ການປະເຊີີນກັັບຄວາມຮຸຸນແຮງ
ໃນຄອບຄົົວທີ່່�ສືືບເນື່່�ອງຕໍ່່�ບຸຸກຄົົນອື່່�ນທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ນເດັັກນັ້້�ນ ບໍ່່�ຖືືວ່່າເປັັນການ
ປະຕິິບັັດທີ່່�ເປັັນການລະເລີີຍ ຫຼືື� ການທາລຸຸນ.
ຮ້້າຍຮ່່າງກາຍ ຫຼືື� ຈິິດໃຈ ເເມື່່�ອຢູ່່�ໃນສະຖານະການທີ່່�ສ້້າງອັັນຕະລາຍ
ທີ່່�ຊັັດເຈນ ແລະ ເກີີດຂຶ້້�ນຕໍ່່�ກັັບສຸຸຂະພາບ, ສະຫວັັດດີີພາບ ຫຼືື� ຄວາມ
ປອດໄພຂອງເດັັກ.

(e) ການປະຕິິບັັດທີ່່�ເປັັນການລະເລີີຍ ຫຼືື� ການທາລຸຸນ ອາດລວມທັັງ ແຕ່່ບໍ່່�ຈໍໍາ
ກັັດພຽງແຕ່່ສິ່່�ງໃດໜຶ່່�ງຕໍ່່�ໄປນີ້້�:

(i) ການບໍ່່�ສະໜອງ ອາຫານ, ທີ່່�ພັັກອາໄສ, ເຄື່່�ອງນຸ່່�ງຫົ່່�ມ, ການຄວບຄຸຸມ

ດູູແລ ຫຼືື� ການດູູແລສຸຸຂະພາບທີ່່�ຈໍໍາເປັັນຕໍ່່�ສຸຸຂະພາບ, ສະຫວັັດດີີພາບ
ຫຼືື� ຄວາມປອດໄພຂອງເດັັກ ເຊິ່່�ງການບໍ່່�ສະໜອງດັ່່�ງກ່່າວ ສະແດງ
ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງການບໍ່່�ເອົົາໃຈໃສ່່ຕໍ່່�ຜົົນສະທ້້ອນທີ່່�ຮ້້າຍແຮງຕໍ່່�ກັັບ
ເດັັກ ແລະ ສ້້າງອັັນຕະລາຍທີ່່�ຊັັດເຈນ ແລະ ເກີີດຂຶ້້�ນຕໍ່່�ກັັບເດັັກ,
ສຸຸຂະພາບ, ສະຫວັັດດີີພາບ ຫຼືື� ຄວາມປອດໄພຂອງເດັັກ;

(ii) ການກະທຳຳ�, ການບໍ່່�ກະທຳຳ� ຫຼືື� ການລະເລີີຍທີ່່�ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ເກີີດການ

ບາດເຈັັບ ຫຼືື� ສ່່ຽງຕໍ່່�ການບາດເຈັັບຕໍ່່�ກັັບການພັັດທະນາການທາງ
ດ້້ານຮ່່າງກາຍ, ຄວາມຮູ້້�ສຶຶກ ແລະ/ຫຼືື� ການຮັັບຮູ້້�ຂອງເດັັກ, ເຊິ່່�ງ
ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງການບໍ່່�ເອົົາໃຈໃສ່່ຕໍ່່�ຜົົນສະທ້້ອນທີ່່�ຮ້້າຍແຮງຕໍ່່�
ກັັບເດັັກ ແລະ ສ້້າງອັັນຕະລາຍທີ່່�ຊັັດເຈນ ແລະ ເກີີດຂຶ້້�ນຕໍ່່�ກັັບເດັັກ,
ສຸຸຂະພາບ, ສະຫວັັດດີີພາບ ຫຼືື� ຄວາມປອດໄພຂອງເດັັກ;

(iii) ຜົົນກະທົົບສະສົົມຂອງຮູູບແບບໃນການປະພຶຶດ, ພຶຶດຕິິກໍໍາ ຫຼືື� ການ

ບໍ່່�ກະທໍໍາຂອງພໍ່່�ແມ່່ ຫຼືື� ຜູ້້�ປົົກຄອງ ໃນການສະໜອງສິ່່�ງທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນ
ຕໍ່່�ຮ່່າງກາຍ, ຄວາມຮູ້້�ສຶຶກ ຫຼືື� ການພັັດທະນາການຂອງເດັັກ, ເຊິ່່�ງ
ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງການບໍ່່�ເອົົາໃຈໃສ່່ຕໍ່່�ຜົົນສະທ້້ອນທີ່່�ຮ້້າຍແຮງຕໍ່່�
ກັັບເດັັກ ແລະ ສ້້າງອັັນຕະລາຍທີ່່�ຊັັດເຈນ ແລະ ເກີີດຂຶ້້�ນຕໍ່່�ກັັບເດັັກ,
ສຸຸຂະພາບ, ສະຫວັັດດີີພາບ ຫຼືື� ຄວາມປອດໄພຂອງເດັັກ;

(iv) ຜົົນກະທົົບຂອງການບໍ່່�ກະທຳຳ�ໜ້້າທີ່່�ຂອງພໍ່່�ແມ່່ ຫຼືື� ຜູ້້�ປົົກຄອງແບບຊຳຳ�

ເຮື້້�ອ ໃນການປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່�ພື້້�ນຖານຂອງພໍ່່�ແມ່່, ພັັນທະ ຫຼືື� ໜ້້າທີ່່�ຕ່່າງໆ ທີ່່�
ເຮັັດໃຫ້້ເກີີດການບາດເຈັັບ ຫຼືື� ມີີຄວາມສ່່ຽງຫຼຼາຍຕໍ່່�ການບາດເຈັັບ ຕໍ່່�ກັັບ
ການພັັດທະນາການທາງດ້້ານຮ່່າງກາຍ, ຈິິດໃຈ ຫຼືື� ຄວາມຮັັບຮູ້້�ຂອງເດັັກ
ເຊິ່່�ງສະແດງໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງການບໍ່່�ເອົົາໃຈໃສ່່ຕໍ່່�ຜົົນສະທ້້ອນທີ່່�ຮ້້າຍແຮງຕໍ່່�ກັັບ
ເດັັກ ແລະ ສ້້າງອັັນຕະລາຍທີ່່�ຊັັດເຈນ ແລະ ເກີີດຂຶ້້�ນຕໍ່່�ກັັບເດັັກ, ສຸຸຂະພາບ,
ສະຫວັັດດີີພາບ ຫຼືື� ຄວາມປອດໄພຂອງເດັັກ,

WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.
aspx?cite=110-30-0030

RCW 9A.42.110: https://apps.leg.wa.gov/RCW/
default.aspx?cite=9A.42.110
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