អែ ើហៅជាឧត្កិដ្ឋកម្ម សអប់ហខ្ព ើម្ពូ ជសាសន៍?

“
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ឧត្កិដ្ឋកម្ម សអប់ហខ្ព ើម្ពូ ជសាសន៍ជាឧត្កិដ្ឋកម្ម ស្ដ្លហ្ែ ើហ ើងហោយសារ
ស្រការត្បកាន់ពូជសាសន៍ ពណ៌សម្ប
ុ រ សាសនា ជារិកំហណើរ ទំហនារ
ផល វូ ហេទ ហេទ អរត សញ្ញាណស្យនឌ័រ ឬពិការភាពជាក់ស្សតង ឬស្ដ្ល
ត្រូវបានហគយល់ហ ើញចំហ េះជនរងហត្រេះ។

ត្រូវធានានូ វសុវរថ ិភាពផ្ទាល់ខ្ល ួន
និងស្សែងរកជំនួយ

3

អាទិភាពចម្បងនិងសំខាន់បំផុរគួ រស្រត្រូវធានាឱ្យ
បាននូ វសុវរថ ិភាពហលើរាងកាយរបស់អនក។

ហ្ែ ើការករ់ត្ានូ វព័រ៌មានលម្អ ិរ
អំពីហេរុការណ៍

រទោរ់ព្យីអារមម ណ៍រនធ រ់ស្ែលវកើរមានភ្លាមៗវៅ
កនុងវេរុការណ៍បានបារ់វៅ វូ មវរវវរនូ េអ្ែ ីស្ែល
បានវកើរវ ើង។
● ប្រូេរញ្ចល
ូ ព្យ័រ៌មានលមអ ិរជាក់លាក់ឱ្យបានវប្ចើន
តាមស្ែលអាចវធែ ីវៅបាន។
●ប្រូេរកា និងថរចមា ងឯកសារកាំណរ់វេរុទ ាំង
អ្វ់ (ឧ. សារវអ រ់វ្ព ើមជារិសាវន៍ ឬសារវវមា ងនន
ការជ្ស្ជ្កវលើទូរវព្យោ អ្ាំព្យីការវអ រ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍)។
●វធែ ីការថររ ូរនូ េររួ វសាែមវលើរាងកាយទ ាំងឡាយ
រាំនូរតាមជ្ញ្ញាំងវាយប្រហារ និង/ឬភវតុតាងននការ
រាំផ្លាញប្ទព្យបវមបរត ិ។

្នធាន
វប្មារ់ព្យ័រ៌មានរស្នា មអ្ាំព្យីជ្ាំនួយស្នែកចារ់ ការវធែ ីការជាមួ យអាជាា
ធរអ្នុេរត ចារ់ វុ្ភ្លព្យនល េូ ចិរត និងព្យ័រ៌មានវនសងវទៀរ វូ មចូ ល
វៅកាន់ធនធានននឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍ររវ់វមារមន៍
National Asian Pacific Bar Association (NAPABA) តាមរយៈ
www.napaba.org/page/HateCrimeResources ។

រាយការណ៍អំពីហេរុការណ៍
● ប្រវិនវរើអ្ែកជ្ួ រវេរុការននការវព រ់វ្ព ើមព្យូ ជ្
សាវន៍ អ្ែ ករួ រស្រវធែ កា
ី ររាយការណ៍អ្ាំព្យវា
ី ។ទក់ទងវៅ
អាជាាធរអ្នុេរត ចារ់កនុងរាំរន់ វេើយនតល់ព្យ័រ៌មាន
លមអ ិរែល់ព្យួកវរ។រកាទុកវ្មោះ ព្យ័រមា
៌ នទាំទក់ទាំនង
និងវល្សាាកវមាគល់ររវ់មស្រនតីវវុើរអ្វងេ រ។
● រាយការណ៍អំពីឧត្កិដ្ឋកម្ម សអប់ហខ្ព ើម្ពូ ជសាសន៍ស្ដ្ល
ត្រូវបានសងស័យហនេះហៅ FBI ាម្រយៈហលខ្ 1-800225-5324 ។អ្ែ កអាចប្បារ់ព្យីភ្លសាស្ែលអ្ែ កចង់បាន
វប្មារ់វវវារកស្ប្រ។
● វូ មព្យិចរណាវធែ ីការរាយការណ៍អ្ាំព្យវី េរុការណ៍វៅ
កាន់អ្ងគ ការវេរមន៍ស្ែលកាំព្យុងតាមដានឧប្កិែឋ
កមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍។វនោះរឺវប្មារ់ស្រវោល
រាំណងប្រមូ លទិនែន័យរុវណា
ណ ោះ។អ្ែ កក៏រួរស្ររាយការណ
ន៍វៅអាជាាធរអ្នុេរត ចារ់ និង FBI នងស្ែរ។
● ប្រវិនវរើអ្ែកមានកត ីបារមភ អ្ាំព្យីសាានភ្លព្យអ្វទតប្រវេ
វន៍ររវ់អ្ែក វូ មព្យិចរណាស្វែ ងរកការប្រឹកាស្នែកចា
រ់។ចារ់អ្វទតប្រវេវន៍វេរែឋ អាវមរ ិកនតល់ជ្ូនការ
ការ រមួ យចាំនួនែល់ជ្នអ្វទតប្រវេវន៍ស្ែលជាជ្ន
រងវប្ោោះវដាយឧប្កិែឋកមម ។

● ស្វែ ងរកការព្យាបាលស្នែ កវេជ្ជ សាស្រវតភ្លាម
ប្រវិនវរើចាំបាច់។
● ប្រូេជ្ួ រជ្ស្ជ្កជាមួ យអ្ែ កស្ែលអ្ែ កវជ្ឿទុកចិរត
អ្ាំព្យីរទព្យិវសាធន៍។
● ចូ រចាំថាឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍អាចវកើរ
មានចាំវ ោះមនុវសប្ររ់រ ូរ។អ្ែ កមិនស្មនជារុរគល
ស្ែលប្រូេវត ីរវទោវវទោះវទ!
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ទាក់ទងអងគ ការសេគម្ន៍
ទក់ទងអ្ងគ ការវេរមន៍ប្រចាំរាំរន់វប្មារ់
ជ្ាំនួយ និងការវប្ជាមស្ប្ជ្ង។អ្ងគ ការវេរមន៍អាច
ជ្ួ យវប្ជាមស្ប្ជ្ងវលើែាំវណាោះប្សាយជាមួ យអាជាាធរ
អ្នុេរត ចារ់ ស្នែ កការរកស្ប្រភ្លសា ការស្វែ ងរកការ
ព្យាបាលស្នែ កវេជ្ជ សាស្រវត ឬការប្រឹកាស្នែ កចិរតសាស្រវត
ការស្វែ ងរកវមធាេ ី ការចរ់ស្ចងជាមួ យប្រព្យ័នធ
នសព្យែ នាយ ការនរអ្ង្គគវប្បាក់ និងការកាំណរ់អ្រត
វញ្ញណរណា
ត ញនត ល់ការោាំប្ទ។
វប្មារ់ព្យ័រ៌មានរស្នា មអ្ាំព្យីជ្ាំងឺកូ េ ីែ-19 វូ មចូ លវៅកាន់វរេ
ទាំព្យ័រនន Asian & Pacific Islander American Health Forum
តាមរយៈ www.apiahf.org/ ។

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

“
1

… A crime committed based on the victim’s perceived
or actual race, color, religion, national origin, sexual
orientation, gender, gender identity, or disability.

Ensure Your Safety
& Seek Help

3

Report The Incident

Your first and foremost priority should
be to ensure your physical safety!

+ 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.

+ 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!
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Record Details About The
Incident

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.

”
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Contact A Community
Organization

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.

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/

ការហ្ែ ើការជាម្ួ យអាជាា្រអនុវរត ចបប់ និងត្បព័នធផសពែ ផាយ

អាជាា្រអនុវរត ចបប់

ត្បព័នធផសពែ ផាយ

ការហសុើបអហងេ របឋម្

បហងេ ើរសារ និងចំណុចស្ដ្លត្រូវជស្ជក

ជាែាំរូងមស្រនតីអាជាាធរអ្នុេរត ចារ់នង
ឹ វធែ ីការវវុើរ
អ្វងេ ររឋមវៅទីតាាំងវកើរវេរុ។

ការហសុើបហងេ របនាាប់
អាចនឹងមានការវវុើរអ្វងេ ររទោរ់។មស្រនតីជ្ទ
ាំ ញអាច
នឹងវធែ ីរទវមាភវន៍ វធែ ីកាំណរ់វេរុននឧរបរត ិវេរុ
និងមូ លវេរុជាក់ស្វត ង វធែ ីការចរ់្ល ួនជ្នវងស័យ
វេើយ ផតល់ដ្ំណឹងដ្ល់ FBI។

សូចនាករឧត្កិដ្ឋកម្ម សអប់ហខ្ព ើម្ពូ ជសាសន៍
មស្រនតីអាជាាធរអ្នុេរត ចារ់នង
ឹ ព្យិនរ
ិ យវលើវូចទករនន
ការវរ ីវវអ្ើងព្យូ ជ្សាវន៍ែូចរវៅវនោះ៖ ព្យូ ជ្សាវន៍
ជារិកាំវណើរ វភទ និង/ឬភ្លព្យ្ុវោែននេរបធម៌ មរិ
វោរល់ វវចកត ីស្ថាងការណ៍ជាលាយលកខ ណ៍អ្កសរ ឬ
កាយេ ិការ រាំនូវវញ្ញ រ ូរវញ្ញ ឬរាំនូរវលើជ្ញ្ញាំង ប្ក ុម
វអ រ់វ្ព ើមជារិសាវន៍ស្ែលមានការវរៀរចាំ វេរុការណ៍
ឬឧប្កិែឋកមម វ រ ីវវអ្ើងព្យូ ជ្សាវន៍ស្ែលធាារ់វកើរមានមុ
នៗ។

ការចូ លរ ួម្ពី FBI
ការ ិោល័យវវុើរអ្វងេ រវេព្យ័នធ (Federal Bureau of
Investigation, FBI) រឺជាភ្លែក់ង្គរចមបងវប្មារ់ការ
អ្នុេរត ន៍ចារ់វតីព្យីវិទធិជ្នវុី េ ិលវេព្យ័នធ។អ្ងគ ភ្លព្យ
ឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍ននស្នែ កវិទធិជ្នវុី េ ិល
ររវ់ FBI វធែ ីការវវុើរអ្វងេ រវលើរទឧប្កិែឋស្ែលរងេ
វដាយសារស្រការវរ ីវវអ្ើងវៅវលើព្យូជ្សាវន៍ ព្យណ៌វមប
ុ រ
សាវទ ជារិកាំវណើរ ទាំវទរនល េូ វភទ អ្រត វញ្ញណស្យន
ឌ័រ ព្យិការភ្លព្យ ឬវភទ។

្នធាន

វប្មារ់ព្យ័រ៌មានរស្នា មអ្ាំព្យីជ្ាំនួយស្នែកចារ់ ការវធែ ីការជាមួ យអាជាា
ធរអ្នុេរត ចារ់ វុ្ភ្លព្យនល េូ ចិរត និងព្យ័រ៌មានវនសងវទៀរ វូ មចូ ល
វៅកាន់ធនធានននឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍ររវ់វមារមន៍
National Asian Pacific Bar Association (NAPABA) តាមរយៈ
www.napaba.org/page/HateCrimeResources ។

កាំណរ់អ្រត វញ្ញណអ្ែ កសាតរ់វោលវៅជាក់លាក់ វេើយ
រវងេ ើរសារស្ែលនឹងវធែ ឱ្
ី យអ្ែ កវវប្មចវោលវៅ។
រញ្ជក់អ្ាំព្យីអ្ែីស្ែលអ្ែ កចង់ឱ្យប្រជាជ្នវធែ ី រវរៀរស្ែល
ព្យួ កវរអាចវធែ ីវាបាន និងវេរុនលស្ែលប្រូេវធែ ីវា។

ហចញផាយព័រ៌មាន
ប្រវិនវរើប្រធានរទមានរនមា ជាព្យ័រមា
៌ ន វូ ម
ព្យិចរណាវ្ា ើយនូ េវាំណួរទ ាំងវនោះវៅកនុងការចុោះនាយជា
ព្យ័រ៌មាន៖នរណា្ា ោះ?អ្ែ ី្ាោះ?វៅវព្យលណា?វៅកស្នា ង
ណា?វេរុអ្ែី?និងវដាយរវរៀរណា?វធែ ីការចុោះនាយ
ព្យ័រ៌មានស្ែល្ា ី វេើយប្រូេដាក់នូេព្យ័រ៌មានទាំទក់ទន
ាំ ង
ររវ់អ្ែក។ឧទេរណ៍៖ http://bit.ly/3lGglJD

សរហសរហលើបលុក (Blog) ឬការបហ្ហេះហលើប
ណ្ត
ត ញផសពែ ផាយសងគ ម្
វវងខ រចាំណុចវាំខាន់ៗ រវងេ ើរឱ្យមានភ្លព្យអាចវជ្ឿ
ទុកចិរតមកវលើរ ូរអ្ែ ក និងវប្រើប្បាវ់ភវតុតាង។ប្រូេនតល់
ព្យ័រ៌មានស្ែលចាវ់ និងចាំវោលវៅតាមស្ែលអាចវធែ ី
វៅបាន។វប្មារ់ប្រព្យ័នធនសព្យែ នាយវងគ ម វូ មប្បាកែ
ថាប្រូេវប្រើប្បាវ់ Hashtag #StopAAPIHate វែើមបី
ជ្ាំរុញការែឹងឮឱ្យបានអ្រិររមា។

“

ម្ុនហ្ែ ើការជស្ជកជាម្ួ យត្បព័នធផសពែ ផាយ សូម្
ពិចារណ្តហៅហលើកតីបារម្ភ របស់ជនរងហត្រេះ
ទាក់ទងនឹងការផសពែ ផាយជាសាធារណៈ។អន ក
អាចនឹងត្រូវការការត្បឹកាស្ផនកចបប់។

”

វប្មារ់ព្យ័រ៌មានរស្នា មអ្ាំព្យីជ្ាំងឺកូ េ ីែ-19 វូ មចូ លវៅកាន់វរេ
ទាំព្យ័រនន Asian & Pacific Islander American Health Forum
តាមរយៈ www.apiahf.org/ ។

Working
Working With…
With…
Law Enforcement

The Media

The Preliminary Investigation

Develop Talking Points

Law enforcement officials will first conduct a
preliminary investigation at the scene of the crime.

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.

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.

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.

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/

”

បញ្ជីហផាៀងផ្ទារ់សត្មាប់អងគ
ការសេគម្ន៍
ផតល់ការជួយហត្ជាម្ស្ត្ជងដ្ល់ជនរងហត្រេះ
ននឧត្កិដ្ឋកម្ម សអប់ហខ្ព ើម្ពូ ជសាសន៍

ទទួ លបាន និងជ្ួ យនត ល់វប្មារ់រប្មូេការជាក់
លាក់ែល់ជ្នរងវប្ោោះ។រប្មូេការទ ាំងវនោះអាចជា
ការដាក់វវចកត ីរាយការណ៍ែល់រូ លិវ ការវធែ ីការ
ជាមួ យរូ លិវនិងប្ព្យោះរាជ្អាជាា ការស្វែ ងរកការ
ព្យាបាលស្នែ កវេជ្ជ សាស្រវតឬការប្រឹកាស្នែ កចិរតសាស្រវត
ការស្វែ ងរកវមធាេ ី ការស្វែ ងរកអ្ែ ករកស្ប្រភ្លសា
ការវដាោះប្សាយចាំវ ោះការសាកវួ រព្យីប្រព្យ័នធ
នសព្យែ នាយ ការទទួ លបានជ្ាំនួយស្នែ កេិរញ្ញ េរថុ និង
ការនត ល់ជ្ូនរណា
ត ញជ្ាំនួយោាំប្ទ។

ការរាយការណ៍អំពីឧត្កិដ្ឋកម្ម សអប់ហខ្ព ើម្
ពូ ជសាសន៍ និងឧបបរត ិហេរុសអប់ហខ្ព ើម្ពូ ជ
សាសន៍
កាំណរ់ថាវរើជ្នរងវប្ោោះចង់បានការចូ លរ ួមព្យីអាជាា
ធរអ្នុេរត ចារ់ឬោងណា។ការរាយការណ៍វៅអាជាាធរ
អ្នុេរត ចារ់នឹងជ្ាំរុញការវវុើរអ្វងេ ររស្នា ម។ការរាយ
ការណ៍វៅកាន់អ្ងគ ការវេរមន៍ស្ែលតាមដាន
ឧរបរត ិវេរុវអរ់វ្ព ម
ើ ព្យូ ជ្សាវន៍នឹងវធែ ីការករ់
ប្តាស្រវេរុការណ៍រុវណា
ណ ោះ។

រាយការណ៍ហៅកាន់អាជាា្រអនុវរត ចបប់

+ ទក់ទងវៅអាជាាធរអ្នុេរត ចារ់កនុងរាំរន់ វេើយ
នត ល់ព្យ័រ៌មានលមអ ិរែល់ព្យួកវរ។រកាទុកវ្មោះ
ព្យ័រ៌មានទាំទក់ទាំនង និងវល្សាាកវមាគល់ររវ់
មស្រនតីវវុើរអ្វងេ រ។
+ រាយការណ៍អំពីឧត្កិដ្ឋកម្ម សអប់ហខ្ព ើម្ពូ ជសាសន៍ស្ដ្ល
ត្រូវបានសងស័យហនេះវៅ FBI ាម្រយៈហលខ្ 1-800225-5324 ។អន កអាចប្បារ់ព្យីភ្លសាស្ែលអ្ែ កចង់បាន
វប្មារ់វវវារកស្ប្រ។

ការរាយការណ៍ហៅអងគ ការសេគម្ន៍

រាយការណ៍អ្ាំព្យីឧរបរត ិវេរុវៅអ្ងគ ការវេរមន៍ស្ែល
កាំព្យុងតាមដានវលើឧប្កិែឋកមម ននការវអ រ់វ្ព ម
ើ ព្យូ ជ្
សាវន៍ែូចជា Stop AAPI Hate។វនោះរឺវប្មារ់ស្រ

ត្រូវហ៊ាននិយាយរវ៉ាត្បឆំងនឹងអំហពើសអប់
ហខ្ព ើម្ពូ ជសាសន៍

ឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍ប្រូេស្រវធែ ីការវថាេល
វទវឱ្យបានឆារ់វែើមបីជាសារវៅែល់សាធារណ
ជ្នថាអ្ាំវព្យើវអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍វនោះនឹងមិនប្រូេ
បានអ្រ់ឱ្នវទោះវ ើយ។ខាងវប្កាមវនោះជាអ្ែ ីស្ែល
អ្ែ កអាចវធែ ីបានវែើមបីវធែ ីការរវា៉ាប្រឆាាំងនឹង
ឧប្កិែឋកមម ននការវអ រ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍៖
ការទំនាក់ទំនង៖វចញវវចកត ីនសព្យែ នាយព្យ័រ៌មាន
ទក់ទងវៅប្រព្យ័នធនសព្យែ នាយកនុងប្វ ុក វរៀរចាំ
វនែ ិវីទសារព្យ័រ៌មាន
សេគម្ន៍៖វធែ ីការជាមួ យវមែឹកទាំកនុងរាំរន់
វរៀរចាំប្ព្យឹរតិការណ៍វេរមន៍
រោឋេិបាល៖ វរៀរចាំជ្ាំនួរប្រជ្ុាំជាមួ យអាជាាធរអ្នុ
េរត ចារ់ និងមស្រនតីវេព្យ័នធ មស្រនតីប្រចាំរែឋ និងមស្រនតី
កនុងរាំរន់វែើមបីវដាោះប្សាយកត ីបារមភ កនុងវេរមន៍
ររវ់អ្ែក។

អប់រំ និងហ្ែ ើការត្បម្ូ លផ្ ំស
ុ េគម្ន៍

វលើកកមព វ់ការយល់ែឹងកនុងវេរមន៍អ្ាំព្យីឧប្កិែឋ
កមម ននការវអ រ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍ និងអ្ាំវព្យើេិងា
តាមរយៈការវធែ ីវិកាខសាលា ការវរៀរចាំការជ្ួ រជ្ុាំនត
ល់ព្យ័រ៌មានកនុងវេរមន៍ ការវរៀរចាំការប្រជ្ុាំ
សាលាប្ក ុង ការវរៀរចាំវនែ ិវីទវនសងៗ
ឬការព្យិភ្លការរវ់វារម ិន និងការរកស្ប្រឯកសារ
អ្រ់រំវេរមន៍។

បហងេ ើរត្ក ុម្ការ្រពិហសសត្បឆំងនឹង
ឧត្កិដ្ឋកម្ម ននអំហពើសអប់ហខ្ព ើម្ពូ ជសាសន៍

វប្មារ់ជាែាំវណាោះប្សាយយូរអ្ស្ងែ ង វូ មរវងេ ើរ ឬ
ចូ លរ ួមកនុងប្ក ុមការង្គរព្យិវវវប្រឆាាំងនឹងឧប្កិែឋ
កមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍ស្ែលវធែ ីការជ្ួ រជ្ុាំ
ជាវទៀងទរ់ វេើយនឹងមានការចូ លរ ួមព្យីអ្ងគ ការ
ប្រចាំរាំរន់ និងអ្ងគ ការជារិ។

វោលរាំណងប្រមូ លទិនែន័យរវុ ណា
ណ ោះ។

្នធាន
វប្មារ់ព្យ័រ៌មានរស្នា មអ្ាំព្យីជ្ាំនួយស្នែកចារ់ ការវធែ ីការជាមួ យអាជាា
ធរអ្នុេរត ចារ់ វុ្ភ្លព្យនល េូ ចិរត និងព្យ័រ៌មានវនសងវទៀរ វូ មចូ ល
វៅកាន់ធនធានននឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍ររវ់វមារមន៍
National Asian Pacific Bar Association (NAPABA) តាមរយៈ：
www.napaba.org/page/HateCrimeResources ។

វប្មារ់ព្យ័រ៌មានរស្នា មអ្ាំព្យីជ្ាំងឺកូ េ ីែ-19 វូ មចូ លវៅកាន់វរេ
ទាំព្យ័រនន Asian & Pacific Islander American Health Forum
តាមរយ：www.apiahf.org/ ។

Checklist for
Community Organizations
Offer Assistance to Hate
Crime Victims

Speak out Against
Acts of Hate

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.

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.

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.

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/

សំណួរស្ដ្លហគសួរញឹកញាប់

“
?

អែ ើហៅជាឧត្កិដ្ឋកម្ម សអប់ហខ្ព ើម្ពូ ជសាសន៍？ឧត្កិដ្ឋកម្ម សអប់ហខ្ព ើម្ពូ ជសាសន៍
ជាឧត្កិដ្ឋកម្ម ស្ដ្លហ្ែ ើហ ើងហោយសារស្រការត្បកាន់ពូជសាសន៍ ពណ៌សម្ប
ុ រ
សាសនា ជារិកំហណើរ ទំហនារផល វូ ហេទ ហេទ អរត សញ្ញាណស្យនឌ័រ ឬពិការ
ភាពជាក់ស្សតង ឬស្ដ្លត្រូវបានហគយល់ហ ើញចំហ េះជនរងហត្រេះ។

ហរើ “ឧត្កិដ្ឋកម្ម សអប់ហខ្ព ើម្ពូ ជសាសន៍” និង
“ឧបបរត ិហេរុសអប់ហខ្ព ើម្ពូ ជសាសន៍” ខ្ុស
រនដ្ូ ចហម្ត ច?

?

ឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍ប្រូេស្រមានការ ក់ព្យ័នធនឹង
“រទឧប្កិែឋ” វេើយវាជាទូ វៅ ក់ព្យ័នធនឹងការោយី និង/ឬ
ឧប្កិែឋកមម វដាយេិងា ែូ ចជា វាយែាំ ការវមាារ់ ែុររាំផ្លាញ
ការរាំនាិចរាំផ្លាញ ឬការរាំរាមកាំស្េងប្រប្ព្យឹរតិរទឧប្កិែឋទ ាំង
វនោះ។វាក៏អាចរ ួមរញ្ចល
ូ ទ ាំងការរ ួមរាំនិរ ឬការវវែ ើឱ្យមនុវស
វនសងវទៀរប្រប្ព្យឹរតិរទឧប្កិែឋទ ាំងវនោះ
វរើវទោះជារទឧប្កិែឋវនោះមិនបានវធែ ីវ ើងក៏វដាយ។
ឧរបរត ិវេរុវអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍រជា
ឺ វកមម ភ្លព្យស្ែលមាន
ការវរ ីវវអ្ើងស្ែលមិនស្មនជារទឧប្កិែឋវទោះវទ វេើយក៏
មិន ក់ព្យ័នធនឹងអ្ាំវព្យើេិងា ការរាំរាមកាំស្េង
ឬការរាំផ្លាញប្ទព្យយវមបរត ិវទោះស្ែរ។ឧទេរណ៍ទូវៅភ្លរ
វប្ចើនរឺទប្មង់ននការវប្រើប្បាវ់ កយវមត ីមិនជាទូ វៅតាម
រវរៀរននការរង្គេច់រងខ ូចវដាយការវរ ីវវអ្ើងព្យូ ជ្សាវន៍។

?

ឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាន៍មានឥទធ ិព្យលធាំជាងប្រវភទ
ឧប្កិែឋកមមប្រវភទវនសងៗវទៀរភ្លរវប្ចើន។ជ្នរងវប្ោោះនន
ឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍មិនស្មនរារ់រញ្ចល
ូ ប្រឹមស្រ
វោលវៅស្ែលរងនលវដាយផ្លោល់ននអ្ាំវព្យើឧប្កិែឋរុវណា
ណ ោះវទ
រុស្នត ក៏រារ់ទ ាំងអ្ែ កវនសងវទៀរស្ែលែូ ចព្យួ កវរនងស្ែរ។
ឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាន៍ជ្ោះឥទធ ិព្យលែល់ប្រួ សារ វេ
រមន៍ វេើយជ្ួ នកាលក៏ជ្ោះឥទធ ិព្យលែល់ប្រជាជារិមួយ
ទ ាំងមូ លវទៀរនង។

?

្នធាន
វប្មារ់ព្យ័រ៌មានរស្នា មអ្ាំព្យីជ្ាំនួយស្នែកចារ់ ការវធែ ីការជាមួ យអាជាា
ធរអ្នុេរត ចារ់ វុ្ភ្លព្យនល េូ ចិរត និងព្យ័រ៌មានវនសងវទៀរ វូ មចូ ល
វៅកាន់ ធនធានននឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍ររវ់វមារមន៍
National Asian Pacific Bar Association (NAPABA)：
www.napaba.org/page/HateCrimeResources ។

ហរើការផតនាាហទាសចំហ េះឧត្កិដ្ឋកម្ម សអប់
ហខ្ព ើម្ពូ ជសាសន៍ខ្ុសពីបទឧត្កិដ្ឋ “ទូ ហៅ”
ដ្ូ ចហម្ត ច?
ចារ់ននឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍្វ
ុ ព្យីរែឋ មួយវៅរែឋ
មួ យ។ចារ់ននឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍ភ្លរវប្ចើននត
ល់ទមង ន់វទវរស្នា មប្រវិនវរើមានភវតុតាងប្ររ់ប្ោន់
រង្គាញថាឧប្កិែឋជ្នបានប្រប្ព្យឹរតិរទវលម ើវវដាយសារស្រ
វេរុនលការវរ ីវវអ្ើងព្យូ ជ្សាវន៍។រស្នា មព្យីវនោះវទៀរ
ចារ់ននឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍ជ្ួនកាលនត ល់នូេ
ជ្ាំនួយោាំប្ទស្នែ កវកាវលយេ ិចឆ ័យ ស្នែ ករវចេ កវទវ និងស្នែ ក
េិរញ្ញ េរថុរស្នា មវៅែល់អាជាាធរអ្នុេរត ចារ់ប្រចាំរាំរន់
និងរែឋ ស្ែល ក់ព្យ័នធកនុងែាំវណើរការការ់វទវវលើករណី
ឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍។វរើវទោះរីជារែឋ មួយ
ឬរាំរន់មួយមិនមានចារ់វតីព្យីឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្
សាវន៍កតីក៏ឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ម
ើ ព្យូ ជ្សាវន៍វនោះវៅស្រអាច
វធែ ីការរាយការណ៍បានែស្ែល។

ហេរុអែើខ្្ុំត្រូវរាយការណ៍អំពីឧត្កិដ្ឋកម្ម
សអប់ហខ្ព ើម្ពូ ជសាសន៍ហនេះ?
មានភ្លព្យ្ុវោែោងខាាាំងរវាងឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្
សាវន៍ស្ែលបានវកើរវ ើង និងឧប្កិែឋកមម ស្ែលប្រូេបានវរ
រាយការណ៍វៅកាន់អាជាាធរអ្នុេរត ចារ់។វាមានភ្លព្យចាំបាច់
ស្ែលប្រូេវធែ ីការរាយការណ៍អ្ាំព្យីឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍
វដាយមិនស្មនស្រកនុងវោលរាំណងរង្គាញការោាំប្ទនិងស្វែ ង
រកជ្ាំនួយវប្មារ់ជ្នរងវប្ោោះរុវណា
ណ ោះវទ រុស្នត ក៏វែើមបីរញ្ជន
ូ
សារោងចាវ់ថាវេរមន៍នឹងមិនអ្រ់ឱ្នចាំវ ោះឧប្កិែឋ
កមមប្រវភទទ ាំងវនោះវទោះវ ើយ។ការរាយការណ៍អ្ាំព្យីឧប្កិែឋកមម
វអ រ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍អ្នុញ្ញរឱ្យវេរមន៍និងអាជាាធរអ្នុ
េរត ចារ់អាចស្វែ ងយល់បានកាន់ស្រចាវ់អ្ាំព្យីទាំេាំននរញ្ាវៅ
កនុងវេរមន៍ វេើយចរ់ស្ចងធនធានវប្មារ់វធែ ីការ
ការ រនិងវដាោះប្សាយការវាយប្រហារវដាយសារស្រការ
វរ ីវវអ្ើងនិងការវអ រ់វ្ព ើមវនោះ។មិនថាទាំេាំននវេរុការណ៍ប្រូេ
បានចរ់ជាឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាវន៍ ឬឧរបរត ិវេរុ
វអ រ់វ្ព ើមព្យូ ជ្សាន៍វទោះវទ វារួ រស្រប្រូេបានរាយការណ៍ ែូ ចវនោះ
ការវវុើរអ្វងេ រអាចវធែ ីវ ើងបាន។

”

ហរើឧត្កិដ្ឋកម្ម សអប់ហខ្ព ើម្ពូ ជសាសន៍ខ្ុសពី
ឧត្កិដ្ឋកម្ម “ទូ ហៅ”ដ្ូ ចហម្ត ច?

?

ហរើខ្្ុំអាចរាយការណ៍អំពីឧត្កិដ្ឋកម្ម សអប់
ហខ្ព ើម្ពូ ជសាសន៍ ឬឧបបរត ិហេរុសអប់ហខ្ព ើម្
ពូ ជសាសន៍ហោយរហបៀបណ្ត?
វូ មព្យិចរណាវធែ ីការរាយការណ៍អ្ាំព្យីវេរុការណ៍វៅកាន់អ្ងគ
ការវេរមន៍ស្ែលកាំព្យុងតាមដានឧប្កិែឋកមម វអរ់វ្ព ម
ើ ព្យូ ជ្
សាវន៍។វនោះរឺវប្មារ់ស្រវោលរាំណងប្រមូ លទិនែន័យរុណ្
វណាោះ។អ្ែ កក៏រួរស្ររាយការណន៍វៅអាជាាធរអ្នុេរត ចារ់
និង FBI នងស្ែរ។

វប្មារ់ព្យ័រ៌មានរស្នា មអ្ាំព្យីជ្ាំងឺកូ េ ីែ-19 វូ មចូ លវៅកាន់វរេ
ទាំព្យ័រនន Asian & Pacific Islander American Health Forum
តាមរយ：www.apiahf.org/ ។

Frequently
Frequently Asked
Asked Questions
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.

?

?

”

What is the difference between a
“hate crime” and a “hate incident”

How is a hate crime different
from a “regular” crime

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 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.

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.

?
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.

?
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 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.

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/

