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ในวงการบันเทิง
คุณจะพบอาวุธลับสาหรับทีทางานของคุณ
ทีนี

วิธ ีโฆษณาต ัวเอง-สวยแต่ปลอดภ ัย
1.เมือถ่ายภาพพยายามทีจะเน ้นไปทีร่างกายและแสดงให ้เห็นใบหน ้าของคุณเพียงเล็กน ้อยเท่านันหรือสวมหน ้ากากหรือคลุมหน ้าด ้ว
ยผ ้าคลุมหน ้าเพิมความเบลอเพือทาให ้ร้ส
ู ึกว่าลึกลับ
2. หากคุณมีเครืองหมาย/สัญลักษณ์บนตัวของคุณเช่น ไฝ รอยสัก รอยแผลเป็นหรือปาน ฯลฯ
พยายามซ่อนพวกมันให ้มากทีสุดเท่าทีคุณสามารถซ่อนได ้เพือเลียงการระบุตัว
3. วิกจะช่วยเสริมรายละเอียดของใบหน ้าคุณให ้ด ีข
นึ
4. วาดไฝเพือให ้คุณดูเซ็กซีขึน
5. การใส่แว่นจะทาให ้คุณดูน่ารัก

โฆษณาบนเว็บไซต์:
1. ถ ้าภาพทีจะถูกโพสขึนบนหน ้าเว็บจะถูกปิดทับด ้วยโมเสค
ให ้ใส่แว่นกันแดดและสวมหน ้ากากเมือถ่ายภาพเพือหลีกเลียงการถูกถอดรหัสและใช ้เพือวัตถุประสงค์อนื
2. ลูกค ้าเป็นเพียงแค่ลูกค ้าอย่าส่งรูปถ่ายของคุณเป็นของทีระลึกไปให ้พวกเขา
3. ใช ้รป
ู หน ้าทีมีความละเอียดต่าอัปโหลดผ่านโทรศัพท์ม ือถือของคุณ
อย่าโพสต์รป
ู ถ่ายแนววิถ ีช ีว ิตเพือหลีกเลียงการถูกนาไปใช ้โดยไม่ได ้รับอนุญาตในอินเทอร์เน็ต
4. ใช ้หมายเลขโทรศัพท์สาหรับงานและส่วนตัวแยกต่างหากเพือหลีกเลียงการถูกแฮ็กและเปิดเผยข ้อมูลส่วนบุคคล
5. การแสดงข ้อมูลโฆษณาทีเกียวข ้องกับงานบริการทางเพศในเวทีของรัฐหรือสาธารณะ(เช่น
ข ้อมูลเกียวกับการบริการและราคา ฯลฯ ) อาจถูกพิจารณาว่าเป็นอาชญากรรมในการชักชวนเพือวัตถุประสงค์ทผิ
ี ดศีลธรรม

แม้ว่าหน้าตาและรูปร่างของเราเป็นเครืองมือสาหร ับการทาธุรกิจ
แต่การป้องก ันต ัวเองเป็นสิ งสาค ัญเป็นอ ันด ับแรก
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ทางานเพือเงิน: ค่าเช่า = $; ถุงยางอนาม ัย = $; อาหาร = $;
การศึกษา = $, $$$$$$ ............ วิธ ีการใช้เงินอย่างชาญฉลาด?

1. คิดอีกครังก่อนจะซือ คุณจาเป็นต ้องใช ้มน
ั หรือคุณเพียงแค่ต ้องการมัน
?
2. สารองเงินไว ้สาหรับสิงจาเป็นในชีว ิตประจาวัน (เช่น ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภคและค่าเดินทาง เป็นต ้น)
เก็บเงินไว ้สาหรับอนาคตและกรณีฉุกเฉิน
3. เงินไม่ได ้หาได ้ง่ายๆอย่าใช ้เงินทีหามาได ้อย่างยากลาบากไปกับการเล่นการพนัน

หากคุณจาเป็นต้องแบ่งรายได้ก ับเจ้าของสถานทีทีใช้ทางาน
1. พยายามอย่าให ้เงินเป็นรายวันแก่บุคคลทีดูแลรับผิดชอบเพือหลีกเลียงการทีเขา / เธอเดินหนีไป
2. ตัวเงินไม่สามารถใช ้ระบุตัวตนไดหากคุ
้
ณจาเป็นต ้องส่งเงินให ้แก่ผู้ทดูี และรับผิดชอบ
ให ้บุคคลนันลงนามเพือยืนยันจานวนเงินและลงนามในใบเสร็จรับเงินเพือหลีกเลียงการโต ้แย ้งในอนาคต

หากคุณจาเป็นต้องหลอกลวง :
ปกติแล ้วการยืมและให ้ย ืมเงินระหว่างเพื
อนจะทาข ้อตกลงกันด ้วยวาจา
แต่ก็มก
ั จะปรากฏว่าผู้ให ้ย ืมมักจะไม่ได ้รับเงินทังหมดคืนหรือผู้ขอยืมปฏิเสธทีจะคืน
ไม่เพียงแต่ก่อให ้เกิดการสูญเสียเงินแต่ยังเสียงต่อการเสียมิตรภาพ อีกด ้วย
ควรทาสัญญากูย
้ ืมเงินขึนเพือหลีกเลียงสถานการณ์น
หนึงในข ้อดีของการมีสัญญากู้ย ืมเงินเป็นลายลักษณ์อักษรคือมีรายละเอียดข ้อตกลงและเงื
อนไขระ
บุไว ้ ไม่ม ีรป
ู แบบทีแน่นอนของสัญญาเงินกู้ แต่ข ้อตกลงและเงือนไขบางอย่างจาเป็นต ้องมี
ตัวอย่างเช่น:

ตัวอย่าง
ข ้าพเจ ้า________________ (ชือ)หมายเลขบัตร HKID_________________ เมือ ______________
(วันที) ยืมเงินจาก ____________________(ชือ)หมายเลขบัตร HKID)_______________จานวนเงินดอลล่าร์ฮ่องกง
_______________ในรูปแบบของ (เงินสด/เช็ค)และจะชาระเงินคืนในวันที ___________ (วันที)[หากมีดอกเบีย
ให ้ใส่เป็นร ้อยละ]

___________

____________

_____________-

ลายเซ็นผู้ขอยืม

ลายเซ็นผู้ให ้ย ืม

ลายเซ็นพยาน
หมายเลขบัตร HKID:
วันที
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เพือปกป้องทั งผู้กู้และผู้ให ้กจะดี
ู้
กว่านีหากสามารถหาคนมาเป็นพยานและลงนามในสัญญาเงินกู้ได ้
พยานควรจะเป็นคนที คุณสามารถไว ้ใจไดและเขา
้
/ เธออาจจะเป็นบุคคลหลักหากเกิดกรณีทจะต
ี
้องมีการจัดการกันในศาล
ตามกฎหมาย ข ้อพิพาทเกียวกับการกู้ย ืมเงินสามารถตกลงกันได ้หรือไม่นนขึ
ั นอยู่กับหลายปัจจัย อย่างไรก็ตาม
การทาสัญญากู้ย ืมเงินมักจะช่วยปกป้องทังสองฝ่าย

หลุมพรางในการเช่าและให้เช่า
เมือเช่าห ้องพักเพือนๆ
หลายคนเพียงทาข ้อตกลงกันด ้วยวาจากับเจ ้าของห ้องพักและบ่อยครั
งทีมักจะละเลยราย
ละเอียดของสัญญาเช่า
เราแนะนาให ้กาหนดเงือนไขทีชัดเจนกับเจ ้าของห ้องพักในเรืองดังต่อไปนี:
1. จานวนเงินค่าเช่าทีแน่นอน
2. ระยะเวลาการเช่า
3. เงือนไขการคืนเงินมัดจาเมือหมดระยะเวลาเช่า
4. การชาระเงินค่าสาธารณูปโภคและการคานวณ
5. ความรับผิดชอบต่อความเสียหายและการบารุงรักษาของเครืองใช ้ไฟฟ้าและของประดับตกแต่งห ้องได ้ถูกรวมอยู่ในค่าเช่า
ทังคุณและเจ ้าของห ้องพักจะต ้องปฏิบัต ิตามข ้อตกลงและเงื
อนไขทีตกลงกันไว ้
ข ้อตกลงทางวาจาเองก็ได ้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเพือปกป้องผลประโยชน์ของทั งสองฝ่าย
คุณอาจเลือกทีจะบันทึกการสนทนาไว ้
เพือนบางคนเลือกทีจะหยุดทางานในระหว่างทีมีประจาเดือน แทนทีจะจ่ายค่าเช่าสาหรับห ้องว่างพวกเธอจะปล่อยให ้เพือนคนอืน ๆ
ทางานในห ้องพักของพวกเธอ บางคนอาจโฆษณาบนท ้องถนนเพือรับสมัครผู้เช่า ตามกฎหมายอาญาบทที 200ระเบียบข ้อ
145"ผู้เช่าราย อืน ๆ สถานทีหรือเรือทีได ้รับอนุญาตให ้ใชเพื
้ อการค ้าประเวณี"
การให ้เช่าช่วงหรือการให ้ห ้องพักของคุณแก่เพื
อนคนอืน ๆ สาหรับทางานบริการทางเพศ
ไม่ว่าคุณจะได ้รับเงินหรือไม่ก็ตามถือว่าผิดกฎหมายเรามาเพือเตือนเพือนๆ
ของเราว่าอย่าโฆษณาว่ามีห ้องพักของคุณสาหรับค ้าบริการให ้เช่!า
นอกจากนี ในกรณีทมี
ี ก ิจกรรมทีผิดกฎหมาย เช่น ให ้คนใช ้ยาเสพติดในห ้องพัก
เจ ้าของหรือผู้เช่าอาจจะต ้องรับผิดชอบต่อการกระทาที
ผิดกฎหมายเหล่าน
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เพือให้สายตรวจพบทีอยู่บ ้านของคุณ?
เจ ้าหน ้าทีตารวจขอให ้เพือนๆ แสดง ID และทีอยู่ในระหว่างที "ตรวจสอบใบอนุญาต"
โดยไม่ให ้เหตุผลใดๆ ! AFRO ได ้ยกประเด็นนีขึนในทีประชุมกับสานักป้องกันอาชญากรรม (The
Crime Prevention Bureau) ในปี 2014
สานักป้องกันอาชญากรรมชี แจงว่าถ ้าเป็นเพียง "การตรวจใบอนุญาต"
ตามปกติและไม่ได ้เกียวข ้องกับการสืบสวนคดีอาชญากรรมใดๆ
ผู้ให ้บริการทางเพศไม่จาเป็นต ้องให ้ทอยู
ี ่ทบ
ี ้านของตน ผู้
ให ้บริการทางเพศสามารถปฏิเสธได ้อย่างสุภาพหากเจ ้าหน ้าทีตารวจยืนยันว่าต ้องได ้
ให ้ถามหาเหตุผลจากเขา / เธอหรือติดต่อไปทีกองสถานีตารวจและขอความช่วยเหลือทันที

อานาจของตารวจในการหยุดและการตรวจค้น
เพือนทีค ้าบริการตามถนนบางคนแจ ้งว่ามีเจ ้าห
น ้าทีตารวจนอกเครืองแบบเอาโทรศัพท์ม ือถือของพวกเธอไปเพือตรวจสอบการบันทึ
กการสนทนาในขณะทีทาการตรวจสอบ ID
เจ ้าหน ้าทีตารวจบางคนทากระทังโทรหาผู้ทโทรเข
ี
้ามาตามบันทึกในโทรศัพท์ของพวกเธอเพือนๆ
รู้ส ึกว่าพวกเธอถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว
ภายใต ้มาตรา 54 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาตารวจนครบาล (บทที 232) เจ ้าหน ้าทีตารวจอาจหยุดคนทีพวกเขาสงสัยว่าได ้ทา
หรือกาลังจะทา หรือมีเจตนาจะกระทาความผิดกฎหมาย
เจ ้าหน ้าทีตารวจสามารถตรวจค ้นบุคคลนันสาหรับสิงทีมีแนวโน ้มว่าจะมีค่าต่อการสืบสวนการกระทาผิดทีน่าสงสัย
รวมถึงโทรศัพท์ม ือถือ
อย่างไรก็ตาม เจ ้าหน ้าทีตารวจจะต ้องมีเหตุผลทีถูกต ้องในการดาเนินการหยุดและตรวจค ้น
และยังต ้องพิจารณาถึงศักดิศรีและความเป็นส่วนตัวของบุคคลด ้วย

ถ้าเพือนๆ ถูกให้หยุดและถูกทาการตรวจค้นโดยเจ้าหน้าทีตารวจ ต่อไปนีคือสิงทีควรตงข้
ั อส ังเกต:
1. นาบัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารการเดินทางทีถูกต ้องเมือออกไปข ้างนอก
2. ให ้ความร่วมมือและใจเย็นไว หลี
้ กเลียงการต่อสู้ตอบโต ้ทไม่
ี จาเป็น
อย่าเคลือนไหวอย่างกะทันหันและใกล ้ช ิดเจ ้าหน ้าที
ตารวจจนเกินไป
3. คุณมีส ิทธิทจะขอดู
ี
บัตรประจาตัวเจ ้าหน ้าทีตารวจและโทรไปยังสถานีตารวจทีเกียวข ้องเพือการตรวจสอบตัวตนของเขา/เธอได ้
แต่พ ึงจาไว ้ว่าคุณไม่สามารถสัมผัสบัตรประจาตัวเจ ้าหน ้าที
ได ้
4. คุณมีส ิทธิทจะไม่
ี
พูดแต่ต ้องให ้ข ้อมูลที
ถูกต ้อง เช่น ชือและทีอยู่เพือระบุตัวตน
5. หากคุณถูกจับกุม คุณมีส ิทธิทจะขอทราบเหตุ
ี
ผลการจับกุมจากเจาหน
้
้าทีตารวจ
6. บุคคลสามารถถูกตรวจค ้นโดยเจ ้าหน ้าที
ตารวจเพศเดียวกันเท่านัน ถ ้าไม่ม ีเจ ้าหน ้าที
ตารวจหญิงในบริเวณใกล ้เคียง
คุณสามารถไปทีสถานีตารวจทีใกล ้ทสุี ดและการตรวจค ้นสามารถดาเนินการได ้โดยเจ ้าหน ้าตารวจหญิ
ที
ง
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ร ักษาระยะห่างจากตารวจ?
คุณเคยพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ทการรายงานอาชญากรรมให
ี
้ตารวจดูเ
หมือนเป็นสิงจาเป็น
แต่คุณลังเลทีจะให ้ข ้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ ้าหน ้าตารวจหรื
ที
อไม่?
เพือช่วยในการตรวจสอบ
บุคคลทีแจ ้งเกียวกับความผิดทางอาญาจะต ้องให ้ข ้อมูลส่วนบุคคลพื
นฐานแต่
สาคัญเช่น ชือของเขา/เธอ หมายเลข ID
ตามทีปรากฏในบัตรประจาตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์และทีอยู่ เขา /
เธออาจได ้รับเชิญให ้ไปทีสถานีตารวจเพือการสอบสวนเพิมเติม เช่น การสัมภาษณ์หรือการเรียงแถวเพือชีตัว เขา /
เธอยังอาจถูกเรียกตัวเป็นพยานในศาล หากไม่ม ีข ้อมูลส่วนบุคคลนีตารวจจะยังคงลงบันทึกไว ้
แต่พวกเขาจะไม่ดาเนินการสอบสวนด ้วยตนเองหรือตังข ้อหา
ตารวจมีหน ้าทีในการเก็บข ้อมูลส่วนบุคคลทังหมดเป็นความลับ เมือเกิดอาชญากรรมขึนเพือนๆ
โปรดอย่าลังเลทีจะแจ ้งไปยังเจ ้าหน ้าที
ตารวจ อย่าเพิกเฉยต่อเรืองทีเกิดขึน
การกระทาของคุณสามารถป้องกันไม่ให ้ผู้อนตกเป็
ื
นเหยื อได ้!

ลูกค้าสามารถวางบ ัตรประจาต ัวHK
เป็นของค้าประก ันไว้ก ับผู้ให้บริการทางเพศเมือเขามีเงินในมือไม่เพียงพอได้หรือไม่?
คุณเคยเจอสถานการณ์แบบนีหรือไม่? คุณจะจ ัดการก ับม ันอย่างไร?
ลูกค ้าสามารถวางบัตรประจาตัว HK เป็นของค ้าประกันไว ้กับผู้ให ้บริการทางเพศเมือเขามีเงินในมือไม่เพียงพอได ้หรือไม่?
คุณเคยเจอสถานการณ์แบบนีหรือไม่? คุณจะจัดการกับมันอย่างไร?
เพือนๆ ทีเจอกับสถานการแบบนี หลังจากทีให ้บริการ
ลูกค ้าอ ้างว่ามีเงินสดในมือไม่พอและขอไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็ที
มอยู่บริเวณใกล ้เคียงเพือนๆ
กลัวว่าเขาอาจจะไม่กลับมาและอยากจะแจ ้งตารวจลูกค ้าไม่ต ้องการทีจะให ้เป็นเรืองราวใหญ่โต
เขาเลยวางบัตรประจาตัว HK และโทรศัพท์ม ือถือไว ้เป็นของค ้าประกัน
ถึงสถานการณ์ดังกล่าวข ้างต ้นดูไม่เป็นปัญหาอย่างไรก็ตาม อ ้างถึงกฎหมายการขึนทะเบียนบุคคล หมวด
7A หมวดย่อย 1 (A)ผู้ใดก็ตามโดยไม่ม ีซงอานาจที
ึ
ชอบด ้วยกฎหมายหรือเหตุอันควร
ได ้ใช ้หรือเก็บรักษาหรือมีอยู่ในการครอบครองซึ
งบัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารอืน ๆ
ทีออกภายใต ้กฎหมายเกียวกับบุคคล ซึงเป็นของอีกคน เขาหรือเธอได ้กระทาความผิด
แม ้ว่าลูกค ้าสมัครใจทีจะวางบัตรประจาตัวประชาชนไว ้เป็นของค ้าประกันแต่นยัี งคงเป็นความผิด
นอกจากนีลูกค ้ายังสามารถอ ้างว่าบัตรประจาตัวHK ถูกขโมย โดยไม่ต ้องมีพยานใดๆ
คุณอาจจะถูกกล่าวหาได ถ
้ ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนีไม่ว่าจะด ้วยเหตุผลใดก็ตาม
พวกเขาได ้กระทาความผิดโดยการละเมิดข ้อตกลงคุณควรโทรเรียกตารวจเพือขอความช่วยเหลือ
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การล่วงละเมิดทางโทรศ ัพท์จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
โทรศัพท์เป็นหนึ งในวิธ ีสาหรับเพือนๆในการสือสารกับลูกค ้าอย่างไรก็ตาม
การล่วงละเมิดทางโทรศัพท์จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นสิงทีน่าราคาญ
คนโทรโทรเย ้ามาในเวลากลางคืนหรือในขณะทีเพือนของเรากาลังทางาน
บางคนใช ้ภาษาหยาบคายและบางคนไม่พูดอะไรเลยคนโทรใช ้เบอร์ทต่ี างกันในการโทร
อาจจะมาจากโทรศัพท์แบบเติมเงินซึงไม่จาเป็นต ้องลงทะเบียนล่วงหน ้า
การให ้หมายเลขติดต่อแก่ผู้ทมีี โอกาสกลายเป็นลูกค ้าเป็นวิธ ีทมีี ประสิทธิภาพในการได ้ธุรกิจมากขึน
แต่ให ้ระวังเรืองความเป็นส่วนตัวของคุณและพยายามหลีกเลียงการล่วงละเมิด
1. ใช ้หมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขแยกกันเป็นสัดส่วนหมายเลขหนึงสาหรับการทางาน อีกหมายเลขสาหรับครอบครัวและเพือน
เมือคุณไม่ได ้ทางานให ้ปิดเครืองซะเพือชีว ิตส่วนตัวของคุณจะได ้ไม่ถูกรบกวน
2. หากคุณมีข ้อสงสัยเกียวกับลูกค ้าหรือผู้ทเดิ
ี นผ่านไปมาขอหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ให ้ขอหมายเลขติดต่อของเขาแทน
เพือหลีกเลียงการล่วงละเมิดทางโทรศัพท์โดยไม่จาเป็น ไม่ม ีความจาเป็นที จะต ้องรีบให ้หมายเลขติดต่อของคุณทันท
กฎหมายทีเกียวข้อง:
ตามสรุปความผิดตามกฎหมายบทที 228 ระเบียบข ้อที20
"อาชญากรรมทีเกียวข ้องกับโทรศัพท์ข ้อความหรือโทรเลข"
โทษสาหรับการกระทาดังต่อไปนีสามารถปรับได ้ 1,000 $ และจาคุก 2 เดือน
(a) ส่งข ้อความทางโทรเลข โทรศัพท์ วิทยุโทรเลขหรือโทรศัพท์ไร ้สายซึงเป็นที น่ารังเกียจหรืออนาจาร
หยาบคายหรือข่มขู่ หรือ
(b) ส่งข ้อความใด โดยวิธ ีดังกล่าวซึงเขารู้ว่าเป็นเท็จ เพือวัตถุประสงค์ในการก่อให ้เกิดความราคาญ
ความไม่สะดวกหรือความวิตกกังวลต่อคนอืนๆ หรือ
(c) ทาการโทรศัพท์โดยไม่ทราบสาเหตุท ีเหมาะสมและเพือวัตถุประสงค์ใด ๆ ดังกล่าวดังกล่าว
ถ ้าคุณได ้รับข ้อความใดๆ ดังกล่าวข ้างต ้น
อย่าลืมทีจะภาพถ่ายและเก็บรูปไว ้เพืออนาคตหรือเป็น หลักฐานในศาล
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เหยือ? คนทีข่มเหง?
"เธอเป็ นคนเริมมัน!"
"ทาไมฉันจึงถูกจับ? ฉันไม่ได ้ทาร ้ายเธอ
เธอทาร ้ายฉันและฉันก็ผลักเธอออกไป
มันเป็นเพียงการป้องกันตัวเอง !"

"ฉันเป็นเหยื อ
ไม่ใช่ผู้ทไม่
ี ทาร ้าย!
"

คุณเคยพบสถานการณ์แบบนีในทีสาธารณะหรือไม่? ไม่ว่าคุณจะเป็นคนหนึงทีถูกโจมตีหรือโจมตี ทังสองอย่างจะถูกจับด ้วยข ้อหา
"การทะเลาะวิวาทในสถานทีสาธารณะ" ตามมาตรา 25 ของกฎหมายประชาชน
(บทที245)"บุคคลใดก็ตามทีมีส ่วนร่วมในการทะเลาะวิวาททีไม่ชอบด ้วยกฎหมายในสถานทีสาธารณะ
จะมีความผิดจากการกระทาผิด"
สิงทีถือว่าเป็นความผิดไม่ได ้ขนอยู
ึ
่กับว่าใครเป็ นผู้เริมการทะเลาะวิวาท หรือใครทียัวยุให ้เกิดข ้อพิพาท
หรือใครได ้รับบาดเจ็บสาหัสกว่ากัน ตราบใดทีบุคคลอยู่ในสถานทีสาธารณะ ไม่ว่าจะอยู่ในล็อบบี ลิฟต์ ทางเดิน
ประตูหลังหรือบนรถขนส่งสาธารณะ เป็นต ้น การเริมต ้นการต่อสู้หรือการโจมตีในสถานการณ์เพือป้องกันตั วอาจจะถือว่าเป็น
"การทะเลาะวิวาทในทีสาธารณะ" ทีส่งผลกระทบต่อประชาชน และบุคคลนันอาจถูกจับได ้
กระทรวงยุต ิธรรมอาจใช ้ปัจจัยต่างๆเข ้าสู่การพิจารณาถ ้าคดีเล็กน ้อยและเป็นความผิดครังแรก มันอาจจะ "ไม่ม ีหลักฐาน"
และกาหนดโทษตามความผิดทีควรได ้รับ การกาหนดโทษไม่ได ้เป็นความผิดทางอาญาอย่างเป็นทางการ
ผู้กระทาความผิดจะต ้องทาสัญญาในศาลว่าเขา/ เธอจะไม่กระทาความผิดภายในระยะเวลาหนึง
และในกรณีนันจะไม่ม ีการบันทึกความผิดทางอาญาอย่างไรก็ตามใช่ว่าจะได ้รับการตัดสินการกาหนดโทษตามความผิดเสมอไป
AFROอยากจะเตือนเพือนๆ ทุกคนว่าให ้หายใจเข ้าลึกๆและใจเย็นๆ ในกรณีทมี
ี ข ้อพิพาท
ถ ้ามีคนเริมต ้นการต่อสู้และตังใจทีจะโจมตีคุณ ให ้วงหนี
ิ
ไปจากทีเกิดเหตุ
ขอความช่วยเหลือจากคนทีอยู่บริเวณใกล ้เคียงและ/
หรือเรียกตารวจเพือขอความช่วยเหลือโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้
อย่าพยายามทีจะกลับมาต่อสู้เพราะแม ้เป็นการป้องกันตัวเอง
มันอาจจะทาให ้คุณอยู่ในสถานการณ์ทไม่
ี เป็นไปตามหวังนัก

7

ประว ัต ิอาชญากรรมคืออะไร?
ประวัต ิอาชญากรรมเป็นบันทึกของประวัต ิทางอาญาของบุคคล
ถ ้าบุคคลถูกตังข ้อหาความผิดทางอาญาและได ้รับการตัดสินโทษโดยศาลในฮ่องกงไม่วา่ จะเป็นโทษปรับ
จาคุกหรือรอลงอาญาก็ตาม เขา / เธอจะมีประวัต ิทางอาชญากรรม ประวัต ิอาชญากรรมนีจะถูกเก็บไว ้ทตารวจและศาลและไม่
ี
สามารถ
"ลบ" ได ้
อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 2 ของการฟื นฟูผู้กระทาผิดกฎหมาย (บทที 297 ของกฎหมายฮ่องกง)
บันทึกความผิดทางอาญาของบุคคลสามารถมองได ้ว่า“ชดใช ้ความผิดแล ้ว” และเขา / เธอสามารถอ ้างได ้ว่าเขา/
เธอไม่ประวัต ิอาชญากรรม
i) เขา / เธอได ้รับการตัดสินโทษในฮ่องกงสาหรับการกระทาผิดในแง่ทเขา
ี / เธอไม่ได ้ถูกตัดสินให ้จาคุกเกิน3 เดือนหรือปรับไม่เกิน
10,000 $
ii) เขา / เธอยังไม่ได ้รับการตัดสินโทษในฮ่องกงก่อนหน ้าการกระทาผิดและ
iii) ระยะเวลา 3 ปีท ี ผ่านมา เขา / เธอไม่ได ้ถูกตัดสินว่ากระทาผิดอีกครังในฮ่องกง
มีการตังข ้อสังเกตว่าเมือมีคนสมัครสาหรับ “ใบรับรองว่าไม่ม ีประวัต ิอาชญากรรม”
ซึงออกโดยตารวจเพือขอวีซ่าไปเยียมชมหรืออาศัยอยู่ในประเทศอืน หรือการขอรับเด็กมาเลียง
ประวัต ิอาชญากรรมจะยังสามารถพบได ้ในใบรับรองแต่ม ีหมายเหตุว่าได ้ชดใช ้ความผิดแล ้ว
การใช ้กฎหมายนียังมีการจากัด ถ ้าบุคคลนีตังใจทีจะเป็นนิต ิกร ทนายความหรือนักบัญชีทมี
ี ใบอนุญาต
มีตาแหน่งใดตาแหน่งหนึงในสานักงานทีกาหนดไว ้ตามกฎหมาย ผู้รับประกันทีได ้รับ
อนุญาต สถาบันการศึกษาทีได ้รับอนุญาต ธนาคารหรือผู้จัดการทรัพย์ส ินทีได ้รับอนุญาต
ธนาคารกลาง สานักงานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจประกันภัย
กองทุนสารองลียงชีพตามแผนบังคับ ฯลฯ หรือจะทางานให ้กับสานักงานการพิจารณาคดี
สานักงานบริการด ้านวินัยและสานักงานทีครอบครองหรือจะได ้รับการครอบครองโดยเจ ้าหน ้าที
บนขันหรือสูงกว่าขัน 27
ในระดับค่าตอบแทนหลัก ฯลฯ

Afro ให ้การตรวจคัดกรองฟรีสําหรับเอชไอวี Syphillis หนองในหนองในเทียมและการทดสอบการตรวจ Pap
smear ไม่ม ีความจําเป็นที จะให ้เอกสารแสดงตนของคุณอยู่และข ้อมูลทังหมดจะถูกเก็บไว ้เป็นความลับ
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