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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/


നിങ്ങളുടെസുരക്ഷ
ഉറപ്പാക്കുകയുുംസഹായും
തേെുകയുും ടെയ്യുക

1
സുംഭവും റിതപ്പാർട്ട് ടെയ്യുക

3

സുംഭവടെകുറിച്ചുള്ള
വിശദാുംശങ്ങൾ
തരഖടപ്പെുെുക

2

ഒരുസാമൂഹിക
സുംഘെനടയബന്ധടപ്പെുക

4

നിങ്ങളുടെ ആേയന്തിക മുൻഗണന

നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക സുരക്ഷ

ഉറപ്പാക്കുന്നേിലായിരിക്കണും.
●ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉടനടി വവദ്യ സഹായം

തേടുക
● നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസെുള്ള ആത ാമടങ്കിലും

അനുഭവമെ കുറിച്്ച സംസാ ിക്കുക. 
●വിതദ്വഷ കുറ്റകൃേയങ്ങൾ ആർക്ക് തനമ യും

സംഭവിക്കാമെന്നേ് ഓർെി ിക്കുക. 
കുറ്റമെടുതെണ്ടേ് നിങ്ങമെയല്ല!

സുംഭവെിടെ േുെക്കെിടല ടെട്ടൽ

മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കുും എന്താണ്
സുംഭവിച്ചടേന്ന് എഴുേുക.
●സ്പഷ്ടൊയ വിശ്ദ്ാംശ്ങ്ങൾ

കഴിയാവുന്നിടതൊെം ഉൾമെടുെുക.
●എല്ലാ ത ഖകെും (ഉദ്ാ. വിതദ്വഷ മെയിൽ

അമല്ലങ്കിൽ വിതദ്വഷ തകാെുകെുമട

മറതക്കാർഡിംഗുകൾ) സൂക്ഷിക്കുകയും

അവയുമട പകർെുകമെടുക്കുകയും മെയ്യുക.
● ശ്ാ ീ ിക പ ിക്കുകൾ, ആതക്ഷപക 

െുവമ ഴുെ്, അതോമടാെം/അേമല്ലങ്കിൽ

കി ാേവാഴ്ചയുമട മേെിവ്

ഏമേങ്കിലുെുമണ്ടങ്കിൽ ത ാതടാമയടുക്കുക.

● നിങ്ങൾ വിതദ്വഷം

അനുഭവിക്കുന്നുമണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങെേ് റിതൊർട്

മെയ്യണം.  പ്പാതദ്ശ്ിക നിയെപാലന

വിഭാഗമെ ബന്ധമെട് അവർക്ക് വിശ്ദ്

വിവ ങ്ങൾ നൽകുക. അതനവഷണ

ഉതദ്യാഗസ്ഥ ുമട തപ ുകെും സമ്പർക്ക

വിവ ങ്ങെും ബാഡ്ജ് നമ്പറുകെും

സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുക.
● വിതദേഷകുറ്റകൃേയമാടണന്ന്

സുംശയിക്കുന്നഒന്നിടന 1-800-225-5324 എന്ന

നമ്പറിൽ FBI-യ്ക്്ക റിതപ്പാർട്ട് ടെയ്യുക.

വിവർെന തസവനങ്ങൾക്കായി

നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമെട ഭാഷനിങ്ങൾക്ക്

പറയാവുന്നോണ്.

● വിതദ്വഷ കുറ്റകൃേയങ്ങൾ നി ീക്ഷിക്കുന്ന

ഒ ു സാെൂഹിക സംഘടനയിൽ സംഭവം

റിതൊർട് മെയ്യുന്നേ് പ ിഗണിക്കുക. ഇേ് ഡാറ്റ

തശ്ഖ ണ ലക്ഷയങ്ങൾക്ക് ൊപ്േൊയുള്ളോണ്. 
പ്പാതദ്ശ്ിക നിയെപാലന വിഭാഗെിലും FBI-

യിലും കൂടി നിങ്ങൾ റിതൊർട്

മെതയ്യണ്ടോണ്.
● നിങ്ങെുമട കുടിതയറ്റ നിലമയ കുറിച്്ച

നിങ്ങൾക്ക് ആശ്ങ്കയുമണ്ടങ്കിൽ, 
നിയതൊപതദ്ശ്ം തേടുന്നേ് പ ിഗണിക്കുക. 
കുറ്റകൃേയങ്ങൾക്ക് ഇ യാകുന്ന

കുടിതയറ്റക്കാർക്ക് യു.എസ.് കുടിതയറ്റ നിയെം
നി വധി സം ക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

സഹായെിനും പിന്തുണയ്ക്കും ഒ ു

പ്പാതദ്ശ്ിക സാെൂഹിക സംഘടനമയ

ബന്ധമെടുക. നിയെപാലനെിനും, ഭാഷാ

വിവർെനെിനും, വവദ്യ സഹായം

അമല്ലങ്കിൽ െനഃശ്ാസ്പ്േപ കൗൺസിലിംഗ്

തേടുന്നേിനും, ഒ ു അതറ്റാർണിമയ

കമണ്ടെുന്നേിനും, െീഡിയ വകകാ യം

മെയ്യുന്നേിനും,  ണ്്ട തശ്ഖ ണെിനും, ഒ ു
പിന്തുണാ ശ്ൃംഖലമയ േി ിച്ചറിയുന്നേിനും

സഹായമെെിക്കാൻ സാെൂഹിക

സംഘടനകൾക്ക് സാധിതച്ചക്കാം.

ഇരയുടെ സേീകരിക്കടപ്പട്ട അടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ വുംശെിടെതയാ,

നിറെിടെതയാ, മേെിടെതയാ, തദശീയ ഉേ്പെിയുടെതയാ,

ലലുംഗിക ആഭിമുഖയെിടെതയാ, ലിുംഗതഭദെിടെതയാ, ലിുംഗ
സേേെിടെതയാ, ലവകലയെിടെതയാ അെിസ്ഥാനെിൽ

ടെയ്യടപ്പെുന്ന ഒരു കുറ്റകൃേയമാണ് വിതദേഷ കുറ്റകൃേയും.

””
“

വിഭവങ്ങൾ
നിയെ സഹായമെ കുറിച്ചും, നിയെപാലനം, 
ൊനസികാത ാഗയം എന്നിവതയാമടാെവും െറ്റും

പ്പവർെിക്കുന്നേിമന കുറിച്ചും ഉള്ള കൂടുേൽ

വിവ ങ്ങൾക്ക്, നാഷണൽ ഏഷയൻ പസ ിക് ബാർ

അതസാസിതയഷമെ (NAPABA) മഹയ്റ്റ് വപ്കം റിതസാഴ്സസ്

(www.napaba.org/page/HateCrimeResources) 
സന്ദർശിക്കുക.

തകാവിഡ്-19-മന കുറിച്ചുള്ള കൂടുേൽ വിവ ങ്ങൾക്ക്, 
ഏഷയൻ & പസ ിക് ഐലൻഡർ അതെ ിക്കൻ

മഹൽെ് ത ാറെിമെ മവബ്വസറ്റ്

(www.apiahf.org) സന്ദർശ്ിക്കുക. 

ഒരുവിതദേഷകുറ്റകൃേയും
എന്നാടലന്താണ്?

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


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


പ്പാഥമികഅതനേഷണും

വിഭവങ്ങൾ
നിയെ സഹായമെ കുറിച്ചും, നിയെപാലനം, 
ൊനസികാത ാഗയം എന്നിവതയാമടാെവും െറ്റും

പ്പവർെിക്കുന്നേിമന കുറിച്ചും ഉള്ള കൂടുേൽ

വിവ ങ്ങൾക്ക്, നാഷണൽ ഏഷയൻ പസ ിക് ബാർ

അതസാസിതയഷമെ (NAPABA) മഹയ്റ്റ് വപ്കം റിതസാഴ്സസ്

(www.napaba.org/page/HateCrimeResources) 
സന്ദർശിക്കുക.

തകാവിഡ്-19-മന കുറിച്ചുള്ള കൂടുേൽ വിവ ങ്ങൾക്ക്, 
ഏഷയൻ & പസ ിക് ഐലൻഡർ അതെ ിക്കൻ

മഹൽെ് ത ാറെിമെ മവബ്വസറ്റ്

(www.apiahf.org) സന്ദർശ്ിക്കുക. 

നിയമപാലനും മീഡിയ

നിയെപാലകർ ആദ്യം കുറ്റകൃേയം നടന്ന

സ്ഥലെ് ഒ ു പ്പാഥെിക അതനവഷണം

നടെും. 

േുെരതനേഷണും

ഒ ു േുട തനവഷണം ഉണ്ടാതയക്കാം. 
ഉതദ്യാഗസ്ഥർ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടെുകയും

സംഭവവും പ്പകടൊയ ലക്ഷയങ്ങെും

ത ഖമെടുെുകയും സംശ്യിക്കുന്നവമ 

അറസ്റ്റ് മെയ്യുകയും FBI-മയ അറിയിക്കുകയും

മെയ്തേക്കാം. 

വിതദേഷകുറ്റകൃേയ
സൂെകങ്ങൾ

നിയെപാലകർ ഇനിെറയുന്ന വിതദ്വഷ

സൂെകങ്ങൾ പ ിഗണിക്കും: വംശ്ീയ, 
തഗാപ്േപ , ലിംഗപ 
അതോമടാെം/അേമല്ലങ്കിൽ സാംസ്കാ ിക

ഭിന്നേകൾ; അഭിപ്പായങ്ങൾ, എഴുേമെട

പ്പസ്താവനകൾ, അമല്ലങ്കിൽ

അംഗവിതക്ഷപങ്ങൾ; െിപ്േങ്ങൾ, അടയാെങ്ങൾ, 
െിഹ്നങ്ങൾ, അമല്ലങ്കിൽ െുവമ ഴുെ്; 
സംഘടിേ വിതദ്വഷ പ്ഗൂെുകൾ; െുൻ വിതദ്വഷ

കുറ്റകൃേയങ്ങൾ അമല്ലങ്കിൽ സംഭവങ്ങൾ. 

FBI ഇെടപെൽ

മ ഡറൽ പൗ ാവകാശ് നിയെം

നടെിലാക്കുന്നേിനുള്ള െുഖയ ഏജൻസിയാണ്

മ ഡറൽ ബയൂതറാ ഓ ് ഇൻമവസ്റ്റിതഗഷൻ

(FBI). വംശ്ം, നിറം, െേം, തദ്ശ്ീയ ഉേ്െെി, 
വലംഗിക ആഭിെുഖയം, ലിംഗ സേവം, 
വവകലയം, അമല്ലങ്കിൽ ലിംഗതഭദ്ം

എന്നിവയ്ക്ക് തനമ യുള്ള വിതദ്വഷ തപ്പ ക

കുറ്റകൃേയങ്ങൊണ് FBI-യുമട മഹയ്റ്്റ വപ്കംസ്

യൂണിറ്റിമെ പൗ ാവകാശ് വിഭാഗം

അതനവഷിക്കുന്നേ.് 

സതന്ദശ, സുംസാരവിഷയങ്ങൾ
വികസിപ്പിക്കുക

ഒ ു നിശ്ചിേ ഉദ്ദിഷ്ട തപ്പക്ഷകമ 

േി ിച്ചറിയുക, നിങ്ങെുമട ലക്ഷയങ്ങൾ

നിറതവറ്റുന്ന സതന്ദശ്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. 
ആെുകൾ എമന്താമക്ക മെയ്യണമെന്നും അവർ

എങ്ങമന, എന്തുമകാണ്്ട അേ് മെയ്യണമെന്നും

സ്പഷ്ടൊക്കുക. 

ഒരുവാർൊകുറിപ്പ്
പുറെിറക്കുക

വിഷയം വാർൊപ്പാധാനയെുള്ളോമണങ്കിൽ, 
ഒ ു വാർൊ കുറിെിൽ ഈ തൊദ്യങ്ങൾക്ക്

െറുപടി നൽകുന്നേ് പ ിഗണിക്കുക: ആ ്? 
എന്ത?് എതൊൾ? എവിമട? എന്തുമകാണ്്ട? 
എങ്ങമന? വാർൊ കുറിെ് വലിച്ചുനീടാമേ

നിങ്ങെുമട സമ്പർക്ക വിവ ങ്ങൾ അേിൽ

ഉൾമെടുെുക. ഉദ്ാഹ ണം: 
http://bit.ly/3lGglJD

ഒരു തലാഗ്അടെങ്കിൽ
തസാഷയൽമീഡിയ തപാസ്റ്റ്

എഴുേുക

നിങ്ങെുമട പ്പധാന വിഷയങ്ങൾ

സംപ്ഗഹിക്കുക, നിങ്ങെുമട വിശ്വാസയേ

സ്ഥാപിക്കുക, മേെിവ് ഉപതയാഗിക്കുക. 
വിഷയം കഴിയാവുന്നിടതൊെം

െു ുക്കിെറയുക. തസാഷയൽ െീഡിയയ്ക്ക്, 
കാഴ്ച ക്ഷെേ പ ൊവധിയാക്കുന്നേിന്

#StopAAPIHate എന്ന ഹാഷ്ടാഗ്

ഉപതയാഗിക്കുന്നേ് ഉറൊക്കുക.

മീഡിയയുമായിസുംസാരിക്കുന്നേിന്
മുമ്പ,് പ്പെരണസുംബന്ധമായുള്ള

ഇരയുടെ ഉേ്കണ്ഠ കൾ
കണക്കിടലെുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക്

നിയതമാപതദശും
ആരാതയണ്ടിവതന്നക്കാും. 

“

”

നിയമപാലനവിഭാഗതൊടൊപ്പവുും

മീഡിയതയാടൊപ്പവുും പ്പവർെിക്കൽ

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


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/


സാമൂഹികസുംഘെനകൾക്കുള്ള
ടെക്ക്്ലിസ്റ്റ്

വിതദേഷകുറ്റകൃേയഇരകൾക്ക്
സഹായുംവാഗ്ദാനും ടെയ്യുക
ഇ (കെുമട)യുമട പ്പതേയക ആവശ്യകേകൾ

േിടമെടുെി ലഭയൊക്കുക. ഒ ു തപാലീസ്

റിതൊർട്  യൽ മെയ്യൽ, തപാലീസിനും

തപ്പാസികയൂടർൊർക്കും ഒെം പ്പവർെിക്കൽ, 
വവദ്യ സഹായം അമല്ലങ്കിൽ െനഃശ്ാസ്പ്േപ 

കൗൺസിലിംഗ് തേടൽ, ഒ ു അതറ്റാർണിമയ

കമണ്ടെൽ, ഒ ു ഭാഷാ വിവർെകമന

കണ്ടുപിടിക്കൽ, െീഡിയ അതനവഷണങ്ങമെ

വകകാ യം മെയ്യൽ, സാമ്പെിക സഹായം

എെിക്കൽ, ഒ ു പിന്തുണാ ശ്ൃംഘല

വാഗ്ദാനം മെയ്യൽ േുടങ്ങിയവയാകാം ഈ

ആവശ്യകേകൾ.

വിതദേഷ കുറ്റകൃേയങ്ങളുും
വിതദേഷ സുംഭവങ്ങളുും റിതപ്പാർട്ട്

ടെയ്യൽ
നിയെപാലന വിഭാഗ ഇടമപടൽ ഇ 

ആവശ്യമെടുന്നുതണ്ടാമയന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക. 
നിയെപാലന വിഭാഗെിൽ റിതൊർട്

മെയ്യുന്നേ് േുടർന്നുള്ള അതനവഷണെിന്

തപ്പ കൊവും. വിതദ്വഷ സംഭവങ്ങമെ

നി ീക്ഷിക്കുന്ന സാെൂഹിക സംഘടനകെിൽ

റിതൊർട് മെയ്യുന്നേ് സംഭവം

ത ഖമെടുെുക ൊപ്േം മെയ്യും.
നിയമപാലന വിഭാഗെിൽ റിതപ്പാർട്ട്

ടെയ്യൽ

+ പ്പാതദ്ശ്ിക നിയെപാലന വിഭാഗമെ

ബന്ധമെട് അവർക്ക് വിശ്ദ് വിവ ങ്ങൾ

നൽകുക. അതനവഷണ ഉതദ്യാഗസ്ഥ ുമട

തപ ുകെും സമ്പർക്ക വിവ ങ്ങെും ബാഡ്ജ്

നമ്പറുകെും സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുക.
+ വിതദ്വഷ കുറ്റകൃേയൊമണന്ന് സംശ്യിക്കുന്ന

ഒന്നിമന 1-800-225-5324 എന്ന നമ്പറിൽ

FBI-യ്ക്ക് റിതൊർട് മെയ്യുക. വിവർെന

തസവനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമെട ഭാഷ

നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നോണ്.
സാമൂഹിക സുംഘെനകളിൽ റിതപ്പാർട്ട്

ടെയ്യൽ

● വിതദ്വഷ കുറ്റകൃേയങ്ങൾ നി ീക്ഷിക്കുന്ന

Stop AAPI Hate, തപാലുള്ള ഒ ു സാെൂഹിക

സംഘടനയിൽ സംഭവം റിതൊർട് മെയ്യുക. 
ഇേ് ഡാറ്റ തശ്ഖ ണ ലക്ഷയങ്ങൾക്ക്

ൊപ്േൊയുള്ളോണ്

വിതദേഷ
പ്പവർെനങ്ങൾടക്കേിടര ഉറടക്ക

സുംസാരിക്കുക
വിതദ്വഷമെ മവച്ചുമപാറുെിക്കിമല്ലന്ന ഒ ു

സതന്ദശ്ം മപാേുജനങ്ങൾക്ക്

നൽകുന്നേിനായി വിതദ്വഷ കുറ്റകൃേയങ്ങൾ

ഉടനടി അപലപിക്കമെടണം. വിതദ്വഷ
കുറ്റകൃേയങ്ങൾമക്കേിമ ഉറമക്ക

സംസാ ിക്കുന്നേിന് നിങ്ങൾക്ക് മെയ്യാവുന്ന

െില കാ യങ്ങൾ ഇവയാണ:് 
ആശയവിനിമയങ്ങൾ: ഒ ു വാർൊ

കുറിെ് പുറെിറക്കുക; പ്പാതദ്ശ്ിക
െീഡിയമയ ബന്ധമെടുക; ഒ ു പപ്േസതേെനം

നടെുക
സമൂഹും: പ്പാതദ്ശ്ിക തനോക്കതൊമടാെം

പ്പവർെിക്കുക; സാെൂഹിക പ ിപാടികൾ

സംഘടിെിക്കുക
സർക്കാർ: നിങ്ങെുമട സെൂഹെിമെ

ആശ്ങ്കകൾ നിവർെിക്കുന്നേിന്

നിയെപാലന, പ്പാതദ്ശ്ിക, സംസ്ഥാന, 
മ ഡറൽ ഉതദ്യാഗസ്ഥ ുൊയുള്ള

കൂടിക്കാഴ്ചകൾ സാധയൊക്കുക.

സമൂഹടെ തബാധവൽക്കരിച്ച്

സുംഘെിപ്പിക്കുക
വർക്ക്്തഷാെുകൾ ലഭയൊക്കുകയും

സാെൂഹിക വിശ്ദ്ീക ണങ്ങൾ നൽകുകയും

ടൗൺ ഹാൾ െീറ്റിംഗുകൾ സാധയൊക്കുകയും

തകാൺ റൻസുകൾ അമല്ലങ്കിൽ പാനൽ

െർച്ചകൾ സംഘടിെിക്കുകയും സാെൂഹിക

വിദ്യാഭയാസ സാെപ്ഗികൾ വിവർെനം

മെയ്യുകയും മെയ്ത ്

വിതദ്വഷ കുറ്റകൃേയങ്ങെും അപ്കെവും

സംബന്ധൊയ സാെൂഹിക അവതബാധം

ഉണർെുക.

ഒരു വിതദേഷ കുറ്റകൃേയ വിരുദ്ധ
കർമ്മ തസനടയ സൃഷ്ടിക്കുക
ഒ ു ദ്ീർഘകാല പ ിഹാ ം എന്ന നിലയിൽ, 
ഒ ു പേിവ് അടിസ്ഥാനെിൽ

സന്ധിക്കുകയും പ്പാതദ്ശ്ികവും

തദ്ശ്ീയവുൊയ

സംഘടനകതൊമടാെം പ്പവർെിക്കുകയും

മെയ്യുന്ന ഒ ു വിതദ്വഷ കുറ്റകൃേയ വി ുദ്ധ

കർേ തസനമയ സൃഷ്ടിക്കുക

അമല്ലങ്കിൽ അേിമെ

ഭാഗൊകുക.

വിഭവങ്ങൾ
നിയെ സഹായമെ കുറിച്ചും, നിയെപാലനം, 
ൊനസികാത ാഗയം എന്നിവതയാമടാെവും െറ്റും

പ്പവർെിക്കുന്നേിമന കുറിച്ചും ഉള്ള കൂടുേൽ

വിവ ങ്ങൾക്ക്, നാഷണൽ ഏഷയൻ പസ ിക് ബാർ

അതസാസിതയഷമെ (NAPABA) മഹയ്റ്റ് വപ്കം റിതസാഴ്സസ്

(www.napaba.org/page/HateCrimeResources) 
സന്ദർശിക്കുക.

തകാവിഡ്-19-മന കുറിച്ചുള്ള കൂടുേൽ വിവ ങ്ങൾക്ക്, 
ഏഷയൻ & പസ ിക് ഐലൻഡർ അതെ ിക്കൻ

മഹൽെ് ത ാറെിമെ മവബ്വസറ്റ്

(www.apiahf.org) സന്ദർശ്ിക്കുക. 

https://stopaapihate.org/
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/


ഒരു “വിതദേഷകുറ്റകൃേയും”, ഒരു
“വിതദേഷസുംഭവും” എന്നിവ
േമ്മിലുള്ളവയേയാസടമന്താണ്?

?

ഒ ു വിതദ്വഷകുറ്റകൃേയെിൽഒ ു "കുറ്റകൃേയം” 

ഉൾമെടി ിക്കണം, പലതൊഴുംഅേിൽവകതയറ്റം, 

മകാലപാേകം, േീമവെ്, കി ാേവാഴ്ച തപാലുള്ള

പീഡനതൊഅതോമടാെം/അേുെമല്ലങ്കിൽ

അപ്കൊസക്തൊയ ഒ ുകുറ്റകൃേയതൊഅെ ം

കുറ്റകൃേയങ്ങൾമെയ്യുമെന്ന ഭീഷണികതൊ

ഉൾമെടുകയും മെയ്യും. കുറ്റകൃേയം ഒ ിക്കലും

നടൊക്കമെടിമല്ലങ്കിൽ തപാലും, ഗൂഢാതലാെനതയാ

അെ ംകുറ്റകൃേയങ്ങൾമെയ്യാൻ െമറ്റാ ു

വയക്തിതയാട്ആവശ്യമെടുന്നതോ ഇേിൽ ഉൾമെടാം.

ഒ ു വിതദ്വഷസംഭവംഎന്നേ്അപ്കെതൊ

ഭീഷണികതൊസവെുവകകൾക്്കനാശ്തൊ

ഉൾമെടാമേെുൻവിധിയുമട ലൊയുണ്ടാകുന്ന

കുറ്റകൃേയങ്ങെല്ലാെ പ്പവർെനങ്ങൊണ്. വംശ്ീയ

അധിതക്ഷപങ്ങെുമട  ൂപെിലുള്ളഒറ്റമെടസംസാ 

 ീേികൊണ്ഏറ്റവുംസാധാ ണൊയ

ഉദ്ാഹ ണങ്ങൾ.

ഒരു വിതദേഷ കുറ്റകൃേയും എന്നാടലന്താണ്? ഇ യുമട സവീക ിക്കമെട

അമല്ലങ്കിൽ യഥാർത്ഥ വംശ്െിമെതയാ, നിറെിമെതയാ, െേെിമെതയാ, 
തദ്ശ്ീയ ഉേ്പെിയുമടതയാ, വലംഗിക ആഭിെുഖയെിമെതയാ, 
ലിംഗതഭദ്െിമെതയാ, ലിംഗ സേവെിമെതയാ, വവകലയെിമെതയാ

അടിസ്ഥാനെിൽ മെയ്യമെടുന്ന ഒ ു കുറ്റകൃേയൊണ് വിതദ്വഷ കുറ്റകൃേയം. 
“

””

ഒരുവിതദേഷകുറ്റകൃേയുംൊൻ
എന്തിന് റിതപ്പാർട്ട് ടെയ്യണും?

?

യാഥാർത്ഥയെിൽസംഭവിക്കുന്നവിതദ്വഷ

കുറ്റകൃേയങ്ങെും നിയെപാലന വിഭാഗെിൽ

റിതൊർട് മെയ്യമെടുന്നവയും േേിൽഗണയൊയ

അന്ത െുണ്ട്. വിതദ്വഷകുറ്റകൃേയങ്ങൾറിതൊർട്

മെയ്യുന്നേ് ഇ കൾക്കുള്ളപിന്തുണ

കാണിക്കുന്നേിലുംസഹായമെെിക്കുന്നേിലും

ൊപ്േെല്ല, ഇെ ംകുറ്റകൃേയങ്ങമെസെൂഹം

മവച്ചുമപാറുെിക്കിമല്ലന്നവയക്തൊയ ഒ ുസതന്ദശ്ം

അയയ്ക്കുന്നേിലും നിർണ്ണായകൊണ്. ഒ ു

സെൂഹെിമല പ്പശ്നെിമെ വയാപ്തി പൂർണ്ണൊയി

െനസ്സിലാക്കി മവറുെിമെയും വിതദ്വഷെിമെയും

അടിസ്ഥാനെിലുള്ളഅപ്കെങ്ങമെ

േടയുന്നേിതലക്കും നിവർെിക്കുന്നേിതലക്കും

വിഭവങ്ങമെവിനയസിക്കാൻവിതദ്വഷ

കുറ്റകൃേയങ്ങൾറിതൊർട് മെയ്യുന്നേുവഴി

സെൂഹങ്ങമെയും നിയെപാലനവിഭാഗമെയും

അനുവദ്ിക്കുന്നു.  ഒ ുസംഭവംവിതദ്വഷ

കുറ്റകൃേയൊമണതന്നാവിതദ്വഷസംഭവൊമണതന്നാ

കണക്കിമലടുക്കാമേ റിതൊർട് മെതയ്യണ്ടോണ,് ഒ ു

അതനവഷണംഅേുവഴി നടൊനാവും.

ഒരുവിതദേഷകുറ്റകൃേയ
കുറ്റവിൊരണഎങ്ങടനയാണ്ഒരു

"പേിവ്” കുറ്റകൃേയ
കുറ്റവിൊരണയിൽനിന്ന്
വയേയസ്തമാകുന്നേ്?

?

വിതദ്വഷ കുറ്റകൃേയ നിയെങ്ങൾ ഓത ാ

സംസ്ഥാനെും വയേയസ്തൊണ്. ഒ ു പ്പേി
പക്ഷപാേപ തപ്പ ണയാൽ ഒ ു കുറ്റകൃേയം

മെയ്തുമവന്നേിന് െേിയായ മേെിവുമണ്ടങ്കിൽ

െിക്ക വിതദ്വഷ കുറ്റകൃേയ നിയെങ്ങെും കൂടിയ

ശ്ിക്ഷകൊണ് നൽകുന്നേ്. ൊപ്േെല്ല, വിതദ്വഷ
കുറ്റകൃേയ നിയെങ്ങൾ െിലതൊൾ വിതദ്വഷ

കുറ്റകൃേയ തകസുകൾ കുറ്റവിൊ ണ മെയ്യുന്നേിൽ

വയാപൃേ ായ സംസ്ഥാന, പ്പാതദ്ശ്ിക നിയെപാലന

വിഭാഗെിന് കൂടിയ സാമ്പെിക, സാതങ്കേിക, 
ത ാറൻസിക് പിന്തുണ ലഭയൊക്കുന്നുണ്ട്. ഒ ു
സംസ്ഥാനെിതനാ ഭൂവിഭാഗെിതനാ വിതദ്വഷ

കുറ്റകൃേയങ്ങെുമട ഒ ു നിയെം ഇമല്ലങ്കിൽ തപാലും, 
വിതദ്വഷ കുറ്റകൃേയങ്ങൾ അതൊഴും റിതൊർട്

മെയ്യാവുന്നോണ്.

വിഭവങ്ങൾ
നിയെ സഹായമെ കുറിച്ചും, നിയെപാലനം, ൊനസികാത ാഗയം എന്നിവതയാമടാെവും െറ്റും പ്പവർെിക്കുന്നേിമന കുറിച്ചും ഉള്ള

കൂടുേൽ വിവ ങ്ങൾക്ക്, നാഷണൽ ഏഷയൻ പസ ിക് ബാർ അതസാസിതയഷമെ (NAPABA) മഹയ്റ്റ് വപ്കം റിതസാഴ്സസ്

(www.napaba.org/page/HateCrimeResources) സന്ദർശിക്കുക.

തകാവിഡ്-19-മന കുറിച്ചുള്ള കൂടുേൽ വിവ ങ്ങൾക്ക്, ഏഷയൻ & പസ ിക് ഐലൻഡർ അതെ ിക്കൻ മഹൽെ് ത ാറെിമെ

മവബ്വസറ്റ് (www.apiahf.org) സന്ദർശ്ിക്കുക. 

വിതദേഷകുറ്റകൃേയങ്ങൾ
എങ്ങടനയാണ് "പേിവ്” 

കുറ്റകൃേയങ്ങളിൽനിന്ന്
വയേയസ്തമാകുന്നേ്?

?

െറ്്റ േ െിലുള്ളകുറ്റകൃേയം െിക്കേിതനക്കാെും

വിശ്ാലൊയ ഒ ുസവാധീനം വിതദ്വഷ

കുറ്റകൃേയങ്ങൾക്കുണ്ട്. കുറ്റകൃേയെിന്

വിതധയൊകുന്നവയക്തി ൊപ്േെല്ല

അവമ തൊലുള്ള െറ്റുള്ളവ ും വിതദ്വഷ

കുറ്റകൃേയ ഇ കെിൽ ഉൾമെടുന്നു. വിതദ്വഷ

കുറ്റകൃേയങ്ങൾകുടുംബങ്ങമെയും

സെൂഹങ്ങമെയും െിലതൊൾ ഒ ു െുഴുവൻ

 ാജയമെയുംബാധിക്കുന്നു.

പേിവ് തൊദയങ്ങൾ

ഒരുവിതദേഷകുറ്റകൃേയും
അടെങ്കിൽവിതദേഷസുംഭവും
ൊൻഎങ്ങടനയാണ് റിതപ്പാർട്ട്

ടെതയ്യണ്ടേ്?

?

വിതദ്വഷ കുറ്റകൃേയങ്ങൾ നി ീക്ഷിക്കുന്ന ഒ ു

സാെൂഹിക സംഘടനയിൽ സംഭവം റിതൊർട്

മെയ്യുന്നേ് പ ിഗണിക്കുക. ഇേ് ഡാറ്റ തശ്ഖ ണ

ലക്ഷയങ്ങൾക്ക് ൊപ്േൊയുള്ളോണ്. പ്പാതദ്ശ്ിക
നിയെപാലന വിഭാഗെിലും FBI-യിലും കൂടി

നിങ്ങൾ റിതൊർട് മെതയ്യണ്ടോണ്.

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

