
ត្រវូធានានូវសុវរថ ិភាពផ្ទា លខ់្ល នួ
និងស្សែ ងរកជំនួយ

1
រាយការណ៍អំពីហេរុការណ៍

3

ហ ែ្ ើការករ់ត្ានូវព័រ៌មានលម្អ ិរ
អំពីហេរុការណ៍

2

ទាក់ទងអងគការសេគម្ន៍

4

អាទិភាពចម្បងនិងសំខាន់បំផុរគួរស្រត្រវូធានាឱ្យ

បាននូវសុវរថ ិភាពហលើរាងកាយរបស់អនក។

● ស្វែ ងរកការព្យាបាលស្នែកវេជ្ជសាស្រវតភ្លា ម

ប្រវិនវរើចាំបាច់។

● ប្រេូជួ្រជ្ស្ជ្កជាមួយអ្ែកស្ែលអ្ែកវជ្ឿទុកចិរត

អ្ាំព្យីរទព្យិវសាធន៍។

● ចូរចាំថាឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍អាចវកើរ

មានចាំវ ោះមនុវសប្ររ់ររូ។អ្ែកមិនស្មនជារុរគល

ស្ែលប្រេូវត ីរវទោ វវទោះវទ!

រទោ រ់ព្យីអារមមណ៍រនធរ់ស្ែលវកើរមានភ្លា មៗវៅ

កន ុងវេរុការណ៍បានបារ់វៅ វូមវរវវរនូេអ្ែ ីស្ែល

បានវកើរវ ើង។

● ប្រេូរញ្ច លូព្យ័រ៌មានលមអ ិរជាក់លាក់ឱ្យបានវប្ចើន

តាមស្ែលអាចវធែ ីវៅបាន។

●ប្រេូរកា និងថរចមាងឯកសារកាំណរ់វេរុទ ាំង

អ្វ់ (ឧ. សារវអរ់វ ព្ ើមជារិសាវន៍ ឬសារវវមាងនន

ការជ្ស្ជ្កវលើទូរវព្យោអ្ាំព្យីការវអរ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍)។

●វធែ ីការថរររូនូេររួវសាែ មវលើរាងកាយទាំងឡាយ

រាំនូរតាមជ្ញ្ញ ាំងវាយប្រហារ និង/ឬភវត ុតាងននការ

រាំផ្លា ញប្ទព្យបវមបរត ិ។

● ប្រវិនវរើអ្ែកជួ្រវេរុការននការវពរ់វ ព្ ើមពូ្យជ្

សាវន៍ អ្ែករួរស្រវធែកីាររាយការណ៍អ្ាំពី្យវា។ទក់ទងវៅ

អាជាា ធរអ្នុេរតចារ់កន ុងរាំរន់ វេើយនតល់ព័្យរ៌មាន

លមអិរែល់ពួ្យកវរ។រកាទុកវ ម្ ោះ ព័្យរម៌ានទាំទក់ទាំនង
និងវល្សាា កវមាគ ល់ររវ់មស្រនត ីវវុើរអ្វងេរ។

● រាយការណ៍អំពីឧត្កិដ្ឋកម្មសអ បហ់ខ្ព ើម្ពូជសាសន៍ស្ដ្ល

ត្រវូបានសងស័យហនេះហៅ FBI ាម្រយៈហលខ្ 1-800-

225-5324 ។អ្ែកអាចប្បារ់ពី្យភ្លសាស្ែលអ្ែកចង់បាន
វប្មារ់វវវារកស្ប្រ។

● វូមពិ្យចរណាវធែ ីការរាយការណអ៍្ាំពី្យវេរុការណ៍វៅ

កាន់អ្ងគការវេរមន៍ស្ែលកាំពុ្យងតាមដានឧប្កិែឋ

កមមវអរ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍។វនោះរឺវប្មារ់ស្រវោល

រាំណងប្រមូលទិនែន័យរ ុវណាណ ោះ។អ្ែកក៏រួរស្ររាយការណ
ន៍វៅអាជាា ធរអ្នុេរតចារ់ និង FBI នងស្ែរ។

● ប្រវិនវរើអ្ែកមានកត ីបារមភអ្ាំពី្យសាា នភ្លព្យអ្វទត ប្រវេ

វន៍ររវ់អ្ែក វូមពិ្យចរណាស្វែងរកការប្រកឹាស្នែកចា

រ់។ចារ់អ្វទត ប្រវេវន៍វេរែឋអាវមរកិនតល់ជូ្នការ

ការ រមួយចាំនួនែល់ជ្នអ្វទត ប្រវេវន៍ស្ែលជាជ្ន
រងវប្ោោះវដាយឧប្កិែឋកមម។

ទក់ទងអ្ងគការវេរមន៍ប្រចាំរាំរន់វប្មារ់

ជ្ាំនួយ និងការវប្ជាមស្ប្ជ្ង។អ្ងគការវេរមន៍អាច

ជួ្យវប្ជាមស្ប្ជ្ងវលើែាំវណាោះប្សាយជាមួយអាជាា ធរ

អ្នុេរតចារ់ ស្នែកការរកស្ប្រភ្លសាការស្វែងរកការ

ព្យាបាលស្នែកវេជ្ជសាស្រវត ឬការប្រកឹាស្នែកចិរតសាស្រវត

ការស្វែ ងរកវមធាេ ីការចរ់ស្ចងជាមួយប្រព្យ័នធ

នសព្យែនាយ ការនរអ្ង្គគ វប្បាក់ និងការកាំណរ់អ្រត

វញ្ញ ណរណាត ញនតល់ការោាំប្ទ។

ឧត្កិដ្ឋកម្មសអ ប់ហខ្ព ើម្ពូជសាសន៍ជាឧត្កិដ្ឋកម្មស្ដ្លហ ែ្ ើហ ើងហោយសារ

ស្រការត្បកាន់ពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុ រ សាសនាជារិកំហណើរ ទំហនារ

ផល វូហេទ ហេទ អរតសញ្ញា ណស្យនឌ័រ ឬពិការភាពជាក់ស្សត ង ឬស្ដ្ល

ត្រវូបានហគយល់ហ ើញចំហ េះជនរងហត្រេះ។

””
“

្នធាន

វប្មារ់ព្យ័រ៌មានរស្នាមអ្ាំព្យីជ្ាំនួយស្នែកចារ់ ការវធែ ីការជាមួយអាជាា

ធរអ្នុេរតចារ់ វុ្ភ្លព្យនល េូចិរត និងព្យ័រ៌មានវនសងវទៀរ វូមចូល

វៅកាន់ធនធានននឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍ររវ់វមារមន៍

National Asian Pacific Bar Association (NAPABA) តាមរយៈ
www.napaba.org/page/HateCrimeResources ។

វប្មារ់ព័្យរ៌មានរស្នាមអ្ាំពី្យជ្ាំងឺកូេែី-19 វូមចូលវៅកាន់វរេ

ទាំព្យ័រនន Asian & Pacific Islander American Health Forum 
តាមរយៈwww.apiahf.org/ ។

អែ ើហៅជាឧត្កិដ្ឋកម្មសអ ប់ហខ្ព ើម្ពូជសាសន៍?

https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
http://www.apiahf.org/


Ensure Your Safety 

& Seek Help

1
Report The Incident

3

Record Details About The 

Incident 

2

Contact A Community 

Organization

4

Your first and foremost priority should 

be to ensure your physical safety!

+ Seek medical attention immediately, if 

necessary. 
+ Talk to someone you trust about the 

experience. 
+ Remember that hate crimes can happen to 

anyone. You are not to blame!

After the initial shock of the incident 

has passed, write down exactly what 

happened.

+ Include as many specific details as possible.

+ Keep and make copies of all documentation 

(e.g., hate mail or recordings of hate calls).
+ Photograph any physical injuries, offensive 

graffiti, and/or evidence of vandalism.

+ If you experience hate, you should report it.  

Contact local law enforcement and provide them 

with detailed information. Secure the names, 

contact information, and badge numbers of the 

investigating officers.
+ Report a suspected hate crime to the 

FBI at 1-800-225-5324. You can state your 

preferred language for translation services.
+ Consider reporting the incident to a community 

organization that is tracking hate crimes. This is 

only for data collection purposes. You should 

also report to local law enforcement and the FBI.

+ If you are concerned about your immigration 

status, consider seeking legal advice. U.S. 

immigration law provides several protections for 

immigrants who are victims of crime.

Contact a local community organization for 

assistance and support. Community 

organizations may be able to assist with dealing 

with law enforcement, language translation, 

seeking medical care or psychological 

counseling, locating an attorney, handling media, 

fundraising, and identifying a support network.

… A crime committed based on the victim’s perceived 

or actual race, color, religion, national origin, sexual 

orientation, gender, gender identity, or disability.

””
“

Resources for more information on...

Legal aid, working with law enforcement, mental health and 

more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s 

(NAPABA) Hate Crime Resources at: 
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American 
Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

What is a Hate Crime?What is a Hate Crime?

https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
https://www.apiahf.org/


ការហសុើបអហងេរបឋម្

្នធាន
វប្មារ់ព្យ័រ៌មានរស្នាមអ្ាំព្យីជ្ាំនួយស្នែកចារ់ ការវធែ ីការជាមួយអាជាា

ធរអ្នុេរតចារ់ វុ្ភ្លព្យនល េូចិរត និងព្យ័រ៌មានវនសងវទៀរ វូមចូល

វៅកាន់ធនធានននឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍ររវ់វមារមន៍

National Asian Pacific Bar Association (NAPABA) តាមរយៈ
www.napaba.org/page/HateCrimeResources ។

វប្មារ់ព័្យរ៌មានរស្នាមអ្ាំពី្យជ្ាំងឺកូេែី-19 វូមចូលវៅកាន់វរេ

ទាំព្យ័រនន Asian & Pacific Islander American Health Forum 
តាមរយៈwww.apiahf.org/ ។

អាជាា ្រអនុវរតចបប់ ត្បព័នធផសពែផាយ

ជាែាំរូងមស្រនត ីអាជាា ធរអ្នុេរតចារ់នងឹវធែ ីការវវុើរ

អ្វងេររឋមវៅទីតាាំងវកើរវេរុ។

ការហសុើបហងេរបនាា ប់

អាចនឹងមានការវវុើរអ្វងេររទោ រ់។មស្រនត ីជ្ាំទញអាច

នឹងវធែ ីរទវមាភ វន៍ វធែ ីកាំណរ់វេរុននឧរបរត ិវេរុ

និងមូលវេរុជាក់ស្វតង វធែ ីការចរ់ ល្ នួជ្នវងស័យ
វេើយ ផតល់ដ្ំណឹងដ្ល់ FBI។

សូចនាករឧត្កិដ្ឋកម្មសអ ប់ហខ្ព ើម្ពូជសាសន៍

មស្រនត ីអាជាា ធរអ្នុេរតចារ់នងឹព្យិនរិយវលើវូចទករនន

ការវរវីវអ្ើងពូ្យជ្សាវនែូ៍ចរវៅវនោះ៖ ពូ្យជ្សាវន៍

ជារិកាំវណើរ វភទ និង/ឬភ្លព្យ្ុវោែ ននេរបធម៌ មរិ

វោរល់ វវចកត ីស្ថាងការណ៍ជាលាយលកខណអ៍្កសរ ឬ

កាយេកិារ រាំនូវវញ្ញ ររូវញ្ញ ឬរាំនូរវលើជ្ញ្ញ ាំង ប្កមុ

វអរ់វ ព្ ើមជារិសាវន៍ស្ែលមានការវរៀរចាំ វេរុការណ៍

ឬឧប្កិែឋកមមវរវីវអ្ើងពូ្យជ្សាវន៍ស្ែលធាា រវ់កើរមានមុ

នៗ។

ការចូលរមួ្ពី FBI

ការោិល័យវវុើរអ្វងេរវេព្យ័នធ (Federal Bureau of 

Investigation, FBI) រឺជាភ្លែ ក់ង្គរចមបងវប្មារ់ការ

អ្នុេរតន៍ចារ់វត ីព្យីវិទធិជ្នវីុេលិវេព្យន័ធ។អ្ងគភ្លព្យ

ឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវនន៍នស្នែកវិទធិជ្នវីុេលិ

ររវ់ FBI វធែ ីការវវុើរអ្វងេរវលើរទឧប្កិែឋស្ែលរងេ

វដាយសារស្រការវរវីវអ្ើងវៅវលើពូ្យជ្សាវន៍ ព្យណ៌វមបុ រ

សាវទជារិកាំវណើរ ទាំវទរនល េូវភទ អ្រតវញ្ញ ណស្យន

ឌ័រ ព្យិការភ្លព្យ ឬវភទ។

បហងេើរសារ និងចំណុចស្ដ្លត្រវូជស្ជក

កាំណរ់អ្រតវញ្ញ ណអ្ែកសាត រ់វោលវៅជាក់លាក់ វេើយ

រវងេ ើរសារស្ែលនឹងវធែឱី្យអ្ែកវវប្មចវោលវៅ។

រញ្ជ ក់អ្ាំព្យីអ្ែ ីស្ែលអ្ែកចង់ឱ្យប្រជាជ្នវធែ ី រវរៀរស្ែល

ពួ្យកវរអាចវធែ ីវាបាន និងវេរុនលស្ែលប្រេូវធែ ីវា។

ហចញផាយព័រ៌មាន

ប្រវិនវរើប្រធានរទមានរនមាជាព្យ័រម៌ាន វូម

ព្យិចរណាវ ា្ ើយនូេវាំណួរទាំងវនោះវៅកន ុងការចុោះនាយជា

ព្យ័រ៌មាន៖នរណា ា្ោះ?អ្ែ ី ា្ ោះ?វៅវព្យលណា?វៅកស្នាង

ណា?វេរុអ្ែ ី?និងវដាយរវរៀរណា?វធែ ីការចុោះនាយ

ព្យ័រ៌មានស្ែល ា្ ី វេើយប្រូេដាក់នូេព្យ័រ៌មានទាំទក់ទាំនង
ររវ់អ្ែក។ឧទេរណ៖៍ http://bit.ly/3lGglJD

សរហសរហលើបល ុក (Blog) ឬការបហ ហ្ េះហលើប
ណ្តត ញផសពែផាយសងគម្

វវងខរចាំណុចវាំខាន់ៗ រវងេ ើរឱ្យមានភ្លព្យអាចវជ្ឿ

ទុកចិរតមកវលើររូអ្ែក និងវប្រើប្បាវ់ភវត ុតាង។ប្រូេនតល់

ព្យ័រ៌មានស្ែលចាវ់ និងចាំវោលវៅតាមស្ែលអាចវធែ ី

វៅបាន។វប្មារ់ប្រព្យ័នធនសព្យែនាយវងគម វូមប្បាកែ

ថាប្រូេវប្រើប្បាវ់ Hashtag #StopAAPIHate វែើមបី

ជ្ាំរុញការែឹងឮឱ្យបានអ្រិររមា។

មុ្នហ ែ្ ើការជស្ជកជាមួ្យត្បព័នធផសពែផាយ សូម្
ពិចារណ្តហៅហលើកត ីបារម្ភរបស់ជនរងហត្រេះ
ទាក់ទងនឹងការផសពែផាយជាសាធារណៈ។អនក
អាចនឹងត្រវូការការត្បឹកាស្ផនកចបប់។

“

”

ការហ ែ្ ើការជាមួ្យអាជាា ្រអនុវរតចបប់ និងត្បព័នធផសពែផាយ

http://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
http://www.apiahf.org/
https://www.justice.gov/hatecrimes/get-help-now
http://bit.ly/3lGglJD


The Preliminary Investigation 

Resources for more information on...

Legal aid, working with law enforcement, mental health and 

more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s 

(NAPABA) Hate Crime Resources at: 
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American 
Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

Law Enforcement The Media

Law enforcement officials will first conduct a 

preliminary investigation at the scene of the crime.

The Follow-Up Investigation 

There may be a follow-up investigation. Officers 

may conduct interviews, document the incident 
and apparent motives, arrest suspects, notify 

the FBI.

Hate Crime Indicators

Law enforcement officials will consider the 

following bias indicators: racial, ethnic, gender 

and/or cultural differences; comments, written 

statements, or gestures; drawings, markings, 

symbols, or graffiti; organized hate groups; 

previous bias crimes or incident.

FBI Involvement 

The Federal Bureau of Investigation (FBI) is the 

lead agency for enforcing federal civil rights law. 

The Hate Crimes Unit of the FBI’s Civil Rights 

Division investigates crimes motivated by bias 

toward race, color, religion, national origin, sexual 

orientation, gender identity, disability, 

or gender.

Develop Talking Points

Identify a specific target audience and create 

messages that will achieve your goals. Specify 

what you want people to do, how they should do 

it, and why. 

Issue A Press Release

If the topic is newsworthy, consider answering 

these questions in a press release: Who? What? 

When? Where? Why? And how? Keep the press 

release short and include your contact 

information. 
Example: http://bit.ly/3lGglJD

Write Blog / Social Media Post

Summarize your main points, establish your 

credibility, and use evidence. Be as concise and 

to the point as possible. For social media, be sure 
to use the hashtag #StopAAPIHate to 

maximize visibility.

Note: Before speaking with the 

media, consider the victim’s concerns 

regarding publicity. You may want to 

seek legal advice.

“

”

Working With…Working With…

https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
https://www.apiahf.org/
https://www.justice.gov/hatecrimes/get-help-now
http://bit.ly/3lGglJD


បញ្ជ ីហផាៀងផ្ទា រ់សត្មាប់អងគ
ការសេគម្ន៍

ផតល់ការជួយហត្ជាម្ស្ត្ជងដ្ល់ជនរងហត្រេះ
ននឧត្កិដ្ឋកម្មសអ ប់ហខ្ព ើម្ពូជសាសន៍
ទទួលបាន និងជួ្យនតល់វប្មារ់រប្មូេការជាក់

លាក់ែល់ជ្នរងវប្ោោះ។រប្មូេការទាំងវនោះអាចជា

ការដាក់វវចកត ីរាយការណ៍ែល់រ ូលិវ ការវធែ ីការ

ជាមួយរ ូលិវនិងប្ព្យោះរាជ្អាជាា ការស្វែ ងរកការ

ព្យាបាលស្នែកវេជ្ជសាស្រវត ឬការប្រឹកាស្នែកចិរតសាស្រវត

ការស្វែ ងរកវមធាេ ីការស្វែ ងរកអ្ែករកស្ប្រភ្លសា

ការវដាោះប្សាយចាំវ ោះការសាកវួរព្យីប្រព្យ័នធ

នសព្យែនាយ ការទទួលបានជ្ាំនួយស្នែកេិរញ្ញ េរថ ុ និង

ការនតល់ជូ្នរណាត ញជ្ាំនួយោាំប្ទ។

ការរាយការណ៍អំពីឧត្កិដ្ឋកម្មសអ ប់ហខ្ព ើម្
ពូជសាសន៍ និងឧបបរតិហេរុសអ ប់ហខ្ព ើម្ពូជ
សាសន៍
កាំណរ់ថាវរើជ្នរងវប្ោោះចង់បានការចូលរមួព្យីអាជាា

ធរអ្នុេរតចារ់ឬោ ងណា។ការរាយការណ៍វៅអាជាា ធរ

អ្នុេរតចារ់នឹងជ្ាំរុញការវវុើរអ្វងេររស្នាម។ការរាយ

ការណ៍វៅកាន់អ្ងគការវេរមន៍ស្ែលតាមដាន

ឧរបរត ិវេរុវអ រវ់ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍នឹងវធែ ីការករ់

ប្តាស្រវេរុការណ៍រ ុវណាណ ោះ។

រាយការណ៍ហៅកាន់អាជាា ្រអនុវរតចបប់
+ ទក់ទងវៅអាជាា ធរអ្នុេរតចារ់កន ុងរាំរន់ វេើយ

នតល់ព្យ័រ៌មានលមអ ិរែល់ពួ្យកវរ។រកាទុកវ ម្ ោះ

ព្យ័រ៌មានទាំទក់ទាំនង និងវល្សាា កវមាគ ល់ររវ់

មស្រនត ីវវុើរអ្វងេរ។

+ រាយការណ៍អំពីឧត្កិដ្ឋកម្មសអ ប់ហខ្ព ើម្ពូជសាសន៍ស្ដ្ល
ត្រវូបានសងស័យហនេះវៅ FBI ាម្រយៈហលខ្ 1-800-

225-5324 ។អនកអាចប្បារ់ព្យីភ្លសាស្ែលអ្ែកចង់បាន
វប្មារ់វវវារកស្ប្រ។

ការរាយការណ៍ហៅអងគការសេគម្ន៍
រាយការណ៍អ្ាំព្យីឧរបរត ិវេរវុៅអ្ងគការវេរមន៍ស្ែល

កាំព្យុងតាមដានវលើឧប្កិែឋកមមននការវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្

សាវន៍ែូចជា Stop AAPI Hate។វនោះរឺវប្មារ់ស្រ

វោលរាំណងប្រមូលទិនែន័យរ វុណាណ ោះ។

ត្រវូហ៊ា ននិយាយរវ៉ា ត្បឆំងនឹងអំហពើសអ ប់
ហខ្ព ើម្ពូជសាសន៍
ឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍ប្រេូស្រវធែ ីការវថាេ ល

វទវឱ្យបានឆារ់វែើមបីជាសារវៅែល់សាធារណ

ជ្នថាអ្ាំវព្យើវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍វនោះនឹងមិនប្រេូ

បានអ្រ់ឱ្នវទោះវ ើយ។ខាងវប្កាមវនោះជាអ្ែ ីស្ែល

អ្ែកអាចវធែ ីបានវែើមបីវធែ ីការរវា៉ា ប្រឆាាំងនឹង

ឧប្កិែឋកមមននការវអរ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍៖

ការទំនាក់ទំនង៖វចញវវចកត ីនសព្យែនាយព្យ័រ៌មាន
ទក់ទងវៅប្រព្យ័នធនសព្យែនាយកន ុងប្វកុ វរៀរចាំ

វនែ ិវីទសារព្យ័រ៌មាន

សេគម្ន៍៖វធែ ីការជាមួយវមែឹកទាំកន ុងរាំរន់
វរៀរចាំប្ព្យឹរត ិការណ៍វេរមន៍

រោឋ េិបាល៖ វរៀរចាំជ្ាំនួរប្រជ្ុាំជាមួយអាជាា ធរអ្នុ
េរតចារ់ និងមស្រនត ីវេព្យ័នធ មស្រនត ីប្រចាំរែឋ និងមស្រនត ី

កន ុងរាំរន់វែើមបីវដាោះប្សាយកត ីបារមភកន ុងវេរមន៍

ររវ់អ្ែក។

អប់រំ និងហ ែ្ ើការត្បមូ្លផ្ុំសេគម្ន៍
វលើកកមពវ់ការយល់ែឹងកន ុងវេរមន៍អ្ាំព្យីឧប្កិែឋ

កមមននការវអរ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍ និងអ្ាំវព្យើេិងា

តាមរយៈការវធែ ីវិកាខ សាលា ការវរៀរចាំការជួ្រជ្ុាំនត

ល់ព្យ័រ៌មានកន ុងវេរមន៍ ការវរៀរចាំការប្រជ្ុាំ

សាលាប្កងុ ការវរៀរចាំវនែ ិវីទវនសងៗ

ឬការព្យិភ្លការរវ់វារម ិន និងការរកស្ប្រឯកសារ

អ្រ់រំវេរមន៍។

បហងេើរត្កមុ្ការ្រពិហសសត្បឆំងនឹង
ឧត្កិដ្ឋកម្មននអំហពើសអ ប់ហខ្ព ើម្ពូជសាសន៍
វប្មារ់ជាែាំវណាោះប្សាយយូរអ្ស្ងែង វូមរវងេ ើរ ឬ

ចូលរមួកន ុងប្កមុការង្គរព្យិវវវប្រឆាាំងនឹងឧប្កិែឋ

កមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍ស្ែលវធែ ីការជួ្រជ្ុាំ

ជាវទៀងទរ់ វេើយនឹងមានការចូលរមួព្យីអ្ងគការ

ប្រចាំរាំរន់ និងអ្ងគការជារិ។

្នធាន

វប្មារ់ព្យ័រ៌មានរស្នាមអ្ាំព្យីជ្ាំនួយស្នែកចារ់ ការវធែ ីការជាមួយអាជាា

ធរអ្នុេរតចារ់ វុ្ភ្លព្យនល េូចិរត និងព្យ័រ៌មានវនសងវទៀរ វូមចូល

វៅកាន់ធនធានននឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍ររវ់វមារមន៍

National Asian Pacific Bar Association (NAPABA) តាមរយៈ：
www.napaba.org/page/HateCrimeResources ។

វប្មារ់ព័្យរ៌មានរស្នាមអ្ាំពី្យជ្ាំងឺកូេែី-19 វូមចូលវៅកាន់វរេ

ទាំព្យ័រនន Asian & Pacific Islander American Health Forum 

តាមរយ：www.apiahf.org/ ។

http://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
http://www.apiahf.org/


Checklist for 

Community Organizations

Offer Assistance to Hate 

Crime Victims 
Assess and provide for the particular needs of 

the victim(s). These needs can be filing a 

police report, working with police and 

prosecutors, seeking medical care or 

psychological counseling, locating an 

attorney, finding a language translator, 

handling media inquiries, obtaining financial 

assistance, and offering a support network.

Reporting Hate Crimes and 

Hate Incidents
Determine whether the victim wants law 

enforcement involvement. Reporting to law 

enforcement will prompt further investigation. 

Reporting to community organizations that 

track hate incidents will only record the 

incident.

Reporting to Law Enforcement
+ Contact local law enforcement and provide 

them with detailed information. Secure the 

names, contact information, and badge 

numbers of the investigating officers.
+ Report a suspected hate crime to 

the FBI at 1-800-225-5324. You can 

state your preferred language for translation 

services.

Reporting to Community Organizations

Report the incident to a community 

organization that is tracking hate crimes, like 
Stop AAPI Hate. This is only for data 

collection purposes.

Speak out Against 

Acts of Hate
Hate crimes must be denounced swiftly in 

order to provide a message to the public 

that hate will not be tolerated. Here are 

some things you can do to speak out 

against hate crimes:

Communication: Issue a press release; 

contact local media; coordinate a press 

conference

Community: Work with local leaders; 

organize community events

Government: Facilitate meetings with law 

enforcement and local, state, and federal 

officials to address your community’s 

concerns.

Educate and Mobilize 

the Community
Raise community awareness regarding hate 

crimes and violence by providing 

workshops, holding community briefings, 

facilitating town hall meetings, organizing 

conferences or panel discussions, and 

translating community education materials.

Create an Anti-Hate Crime 

Task Force
As a longer-term solution, create or take 

part in an anti-hate crime task force 

that meets on a regular basis and is 

involved with local and national 

organizations.

Resources for more information on...

Legal aid, working with law enforcement, mental health and 

more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s 

(NAPABA) Hate Crime Resources at: 
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American 
Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

https://stopaapihate.org/
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
https://www.apiahf.org/


ហរើ “ឧត្កិដ្ឋកម្មសអ ប់ហខ្ព ើម្ពូជសាសន៍” និង
“ឧបបរតិហេរុសអ ប់ហខ្ព ើម្ពូជសាសន៍” ខ្ុស
រន ដូ្ចហម្តច?

?

ឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវនប៍្រូេស្រមានការ ក់ព្យ័នធនងឹ

“រទឧប្កិែឋ” វេើយវាជាទូវៅ ក់ព្យ័នធនឹងការោយី និង/ឬ

ឧប្កិែឋកមមវដាយេិងា ែូចជា វាយែាំ ការវមាា រ់ ែុររាំផ្លា ញ

ការរាំនាិចរាំផ្លា ញ ឬការរាំរាមកាំ ស្េងប្រប្ព្យឹរត ិរទឧប្កិែឋទាំង

វនោះ។វាក៏អាចរមួរញ្ច លូទាំងការរមួរាំនិរ ឬការវវែ ើឱ្យមនុវស

វនសងវទៀរប្រប្ព្យឹរត ិរទឧប្កិែឋទ ាំងវនោះ

វរើវទោះជារទឧប្កិែឋវនោះមិនបានវធែ ីវ ើងក៏វដាយ។

ឧរបរត ិវេរុវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវនរ៍ជឺាវកមមភ្លព្យស្ែលមាន

ការវរវីវអ្ើងស្ែលមិនស្មនជារទឧប្កិែឋវទោះវទ វេើយក៏

មិន ក់ព្យ័នធនឹងអ្ាំវព្យើេិងាការរាំរាមកាំ ស្េង

ឬការរាំផ្លា ញប្ទព្យយវមបរត ិវទោះស្ែរ។ឧទេរណ៍ទូវៅភ្លរ

វប្ចើនរឺទប្មង់ននការវប្រើប្បាវ់ កយវមត ីមិនជាទូវៅតាម

រវរៀរននការរង្គេ ច់រងខ ចូវដាយការវរវីវអ្ើងពូ្យជ្សាវន។៍

អែ ើហៅជាឧត្កិដ្ឋកម្មសអ ប់ហខ្ព ើម្ពូជសាសន៍？ឧត្កិដ្ឋកម្មសអ ប់ហខ្ព ើម្ពូជសាសន៍
ជាឧត្កិដ្ឋកម្មស្ដ្លហ ែ្ ើហ ើងហោយសារស្រការត្បកាន់ពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុ រ

សាសនាជារិកំហណើរ ទំហនារផល វូហេទ ហេទ អរតសញ្ញា ណស្យនឌ័រ ឬពិការ

ភាពជាក់ស្សត ង ឬស្ដ្លត្រវូបានហគយល់ហ ើញចំហ េះជនរងហត្រេះ។

“

””ហរើឧត្កិដ្ឋកម្មសអ ប់ហខ្ព ើម្ពូជសាសន៍ខ្ុសពី
ឧត្កិដ្ឋកម្ម “ទូហៅ”ដូ្ចហម្តច?

?

ឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាន៍មានឥទធិព្យលធាំជាងប្រវភទ

ឧប្កិែឋកមម ប្រវភទវនសងៗវទៀរភ្លរវប្ចើន។ជ្នរងវប្ោោះនន

ឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវនម៍ិនស្មនរារ់រញ្ច លូប្រឹមស្រ

វោលវៅស្ែលរងនលវដាយផ្លោ ល់ននអ្ាំវព្យើឧប្កិែឋរ ុវណាណ ោះវទ

រ ុស្នតក៏រារ់ទាំងអ្ែកវនសងវទៀរស្ែលែូចពួ្យកវរនងស្ែរ។

ឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាន៍ជ្ោះឥទធិព្យលែល់ប្រួសារ វេ

រមន៍ វេើយជួ្នកាលក៏ជ្ោះឥទធិព្យលែល់ប្រជាជារិមួយ

ទាំងមូលវទៀរនង។

ហរើការផតនាា ហទាសចំហ េះឧត្កិដ្ឋកម្មសអ ប់
ហខ្ព ើម្ពូជសាសន៍ខ្ុសពីបទឧត្កិដ្ឋ “ទូហៅ” 

ដូ្ចហម្តច?

?

ចារ់ននឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍្វុព្យីរែឋមួយវៅរែឋ

មួយ។ចារ់ននឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវនភ៍្លរវប្ចើននត

ល់ទមងន់វទវរស្នាមប្រវិនវរើមានភវត ុតាងប្ររ់ប្ោន់

រង្គា ញថាឧប្កិែឋជ្នបានប្រប្ព្យឹរត ិរទវលម ើវវដាយសារស្រ

វេរុនលការវរវីវអ្ើងពូ្យជ្សាវន៍។រស្នាមព្យីវនោះវទៀរ

ចារ់ននឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍ជួ្នកាលនតល់នូេ

ជ្ាំនួយោាំប្ទស្នែកវកាវលយេចិឆ ័យ ស្នែករវចេកវទវ និងស្នែក

េិរញ្ញ េរថ ុរស្នាមវៅែល់អាជាា ធរអ្នុេរតចារ់ប្រចាំរាំរន់

និងរែឋស្ែល ក់ព្យ័នធកន ុងែាំវណើរការការ់វទវវលើករណី

ឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន។៍វរើវទោះរីជារែឋមួយ

ឬរាំរន់មួយមិនមានចារ់វត ីព្យីឧប្កិែឋកមមវអ រវ់ ព្ ើមពូ្យជ្

សាវន៍កត ីក៏ឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវនវ៍នោះវៅស្រអាច

វធែ ីការរាយការណ៍បានែស្ែល។

្នធាន
វប្មារ់ព្យ័រ៌មានរស្នាមអ្ាំព្យីជ្ាំនួយស្នែកចារ់ ការវធែ ីការជាមួយអាជាា

ធរអ្នុេរតចារ់ វុ្ភ្លព្យនល េូចិរត និងព្យ័រ៌មានវនសងវទៀរ វូមចូល

វៅកាន់ ធនធានននឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍ររវ់វមារមន៍

National Asian Pacific Bar Association (NAPABA)：
www.napaba.org/page/HateCrimeResources ។ វប្មារ់ព្យ័រ៌មានរស្នាមអ្ាំព្យីជ្ាំងឺកូេែី-19 វូមចូលវៅកាន់វរេ

ទាំព្យ័រនន Asian & Pacific Islander American Health Forum 

តាមរយ：www.apiahf.org/ ។

ហេរុអែ ើខុ្្ំត្រវូរាយការណ៍អំពីឧត្កិដ្ឋកម្ម
សអ ប់ហខ្ព ើម្ពូជសាសន៍ហនេះ?

?

មានភ្លព្យ្ុវោែ ោ ងខាា ាំងរវាងឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្

សាវន៍ស្ែលបានវកើរវ ើង និងឧប្កិែឋកមមស្ែលប្រេូបានវរ

រាយការណ៍វៅកាន់អាជាា ធរអ្នុេរតចារ់។វាមានភ្លព្យចាំបាច់

ស្ែលប្រេូវធែ ីការរាយការណ៍អ្ាំព្យីឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍

វដាយមិនស្មនស្រកន ុងវោលរាំណងរង្គា ញការោាំប្ទនិងស្វែង

រកជ្ាំនួយវប្មារ់ជ្នរងវប្ោោះរ ុវណាណ ោះវទ រ ុស្នតក៏វែើមបីរញ្ជ នូ

សារោ ងចាវ់ថាវេរមន៍នឹងមិនអ្រ់ឱ្នចាំវ ោះឧប្កិែឋ

កមម ប្រវភទទាំងវនោះវទោះវ ើយ។ការរាយការណ៍អ្ាំព្យីឧប្កិែឋកមម

វអរ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍អ្នុញ្ញ រឱ្យវេរមន៍និងអាជាា ធរអ្នុ

េរតចារ់អាចស្វែងយល់បានកាន់ស្រចាវ់អ្ាំព្យីទាំេាំននរញ្ា វៅ

កន ុងវេរមន៍ វេើយចរ់ស្ចងធនធានវប្មារ់វធែ ីការ

ការ រនិងវដាោះប្សាយការវាយប្រហារវដាយសារស្រការ

វរវីវអ្ើងនិងការវអរ់វ ព្ ើមវនោះ។មិនថាទាំេាំននវេរុការណ៍ប្រេូ

បានចរ់ជាឧប្កិែឋកមមវអរ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាវន៍ ឬឧរបរត ិវេរុ

វអរ់វ ព្ ើមពូ្យជ្សាន៍វទោះវទ វារួរស្រប្រេូបានរាយការណ៍ ែូចវនោះ

ការវវុើរអ្វងេរអាចវធែ ីវ ើងបាន។

សំណួរស្ដ្លហគសួរញឹកញាប់

ហរើខុ្្ំអាចរាយការណ៍អំពីឧត្កដិ្ឋកម្មសអ ប់
ហខ្ព ើម្ពូជសាសន៍ ឬឧបបរតិហេរុសអ ប់ហខ្ព ើម្

ពូជសាសន៍ហោយរហបៀបណ្ត?

?

វូមព្យិចរណាវធែ ីការរាយការណ៍អ្ាំព្យីវេរុការណ៍វៅកាន់អ្ងគ

ការវេរមន៍ស្ែលកាំព្យុងតាមដានឧប្កិែឋកមមវអ រ់វ ព្ ើមពូ្យជ្

សាវន៍។វនោះរឺវប្មារ់ស្រវោលរាំណងប្រមូលទិនែន័យរ ុណ្

វណាោះ។អ្ែកក៏រួរស្ររាយការណន៍វៅអាជាា ធរអ្នុេរតចារ់

និង FBI នងស្ែរ។

http://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
http://www.apiahf.org/


What is the difference between a 

“hate crime” and a “hate incident”

?

Hate crimes must involve a “crime” and it often 

involves harassment and/or a violent crime, such 

as assault, murder, arson, vandalism, or threats to 

commit such crimes. It may also cover conspiring 

or asking another person to commit such crimes, 

even if the crime was never carried out.

Hate incidents are acts of prejudice that are not 

crimes and do not involve violence, threats, or 

property damage. The most common examples 

are isolated forms of speech in the form of racial 

slurs.

Frequently Asked Questions

What is a Hate Crime? A crime committed based on the 

victim’s perceived or actual race, color, religion, national origin, 

sexual orientation, gender, gender identity, or disability.
“

””

Why should I report a “hate crime”

?

There is a significant disparity between hate 

crimes that actually occur and those reported to 

law enforcement. It is critical to report hate crimes 

not only to show support and get help for victims, 

but also to send a clear message that the 

community will not tolerate these kinds of crimes. 

Reporting hate crimes allows communities and 

law enforcement to fully understand the scope of 

the problem in a community and put resources 

toward preventing and addressing attacks based 

on bias and hate.  Regardless of whether an 

incident amounts to a hate crime or a hate 

incident, it should be reported so that an 

investigation can occur.

How is the prosecution of a hate 

crime different from a regular crime

?

Hate crime laws vary from state-to-state. Most 

hate crime laws provide for enhanced penalties if 

there is sufficient evidence that an offender has 

committed a crime with bias motivation. Moreover, 

hate crime laws sometimes provide increased 

financial, technical, and forensic support to state 

and local law enforcement involved in prosecuting 

hate crime cases. Even if a state or territory does 

not have a hate crimes law, hate crimes can still 

be reported.

Resources for more information on...

Legal aid, working with law enforcement, mental health and 

more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s 

(NAPABA) Hate Crime Resources at: 
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American 
Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

How do I report a hate crime or a 

hate incident

?

Consider reporting the incident to a community 

organization that is tracking hate crimes. This is 

only for data collection purposes. You should also 
report to local law enforcement and the FBI.

How is a hate crime different 

from a “regular” crime

?

Hate crimes have a broader effect than most other 

kinds of crime. Hate crime victims include not only 

the crime’s immediate target but also others like 

them. Hate crimes affect families, communities, 

and at times, the entire nation.

Frequently Asked Questions

https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
https://www.apiahf.org/
https://stopaapihate.org/

