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

“
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… 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
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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/

ద్వే షపూరత నేరిం అింటే ఏమిటి?

“

ద్వేషపూరిత నేరం అనేద్ి బాధితుడు గ్రహంచిన లేద్ా వాస్త వ జాతి, రంగ్ు,
మతం, జాతీయ మూలం, ల ంగిక ధో రణి, లంగ్ం, లంగ్ గ్ురితంపు లేద్ా వకలయం
ఆధారంగా చవసే నేరం.
దోషపూరత నేరిం బాధితుల కోసిం చెక్ లిస్ట ్
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మీ భద్రతను నిర్ధారించుకుని,
సహాయానిి కోరిండి
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● అవసరమైతే వెంటనే వైద్య సహాయెం
తీసుకెండి.
● అనుభవెం గురెంచి మీరు విశ్వ సెంచే
వారతో మాట్లాడెండి.
● ద్వవ షపూరత నేరాలు ఎవరకైనా
జరగవచ్చ ని గురుతెంచుకెండి. మీరు
నిెందెంచ్బడరు!

సింఘటన గురించి
వివర్ధలను నమోదు చేయిండి
సింఘటన యొకక ప్ారరింభ షాక్ గడిచిన
తరువాత, ఏమి జరగిందో ఖచిితింగా రాయిండి.
● సాధ్య మైనెంత ఎక్కు వ నిరష
ి ట వివరాలను
చేరచ ెండి.
● అనిి డాక్కయ మెంటేషన్ యొక్ు కాపీలను
ఉెంచ్ెండి మరయు చేయెండి (ఉదా.,
ద్వవ షపూరత మయిల్ లేదా ద్వవ షపూరత
కాల్్ల రకార డెంగ్లు).
● ఏదైనా శారీరక్ గాయాలు, ప్రమాద్క్ర
ప్గాఫిటీ మరయు / లేదా విధ్వ ెంసానికి
సెంబెంధెంచిన సాక్ష్యయ లను ఫోటో తీయెండి.

సింఘటనను రపోర్ట ్ చేయిండి

● మీరు ద్వవ షానిి అనుభవిస్తత, మీరు దానిి
నివేదెంచాలి. ్సానినిక్ెంగా చ్ట్లటనిి అమలు చేస్త
వారని సెంప్రదెంచి, వారకి వివరణాతమ క్
సమాచారానిి అెందెంచ్ెండి. ద్రాయ ప్తత
అధకారుల పేరుా, సెంప్రదెంప్త సమాచారెం
మరయు బ్యయ డ్జ ్ నెంబర ాను భప్ద్రరచ్ెండి.
● 1-800-225-5324లో అనుమానాసప ద్
ద్వవ షపూరత నేరానిి FBIకి రపోర్ట ట చేయెండి.
అనువాద్ స్తవల కసెం మీక్క నచిచ న భాషను
మీరు పేర్కు నవచుచ .
● ద్వవ షపూరత నేరాలను ప్ట్లక్ చేసుతని
క్మ్యయ నిటీ సెంసక్క
ని సెంఘటనను
నివేదెంచ్డానిి రరగణెంచ్ెండి. ఇద డేట్ల
స్తక్రణ ప్రయోజనాల కసెం మాప్తమే. మీరు
్సానినిక్ చ్టట అమలుక్క మరయు FBIకి కూడా
రపోర్ట ట చేయాలి.
● మీ వలస ్సి
ని గురెంచి మీక్క ఆెందోళన ఉెంటే,
నాయ య సలహా తీసుకవడానిి రరశీలిెంచ్ెండి.
U.S. ఇమిప్ేషన్ చ్టెం
ట నేరాలక్క గురైన
వలసదారులక్క అనేక్ రక్షణలను అెందసుతెంద.

మీ శారీరక భద్రతను నిరాారించడిం మీ మొద్టి
మరయు ప్రధాన ప్ారధానయత.
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కమ్యూ నిటీ సింసథను
సింద్రదించిండి

వనరులు

సహాయిం మరయు మద్ద తు కోసిం స్ాానిక కమయయనిటీ
సింసా ను సింప్రదించిండి. కమయయనిటీ ఆరగ నైజేషనలు
చటట ిం అమలు, భాష అనువాద్ిం, వైద్య సింరక్షణ లేదా
మానసిక సలహా అవసరత, నాయయవాదని గురత ించడిం,
మీడియాను నిరవహించడిం, నిధుల సేకరణ మరయు
సహాయక నటవర్కను గురత ించడింలో
సహాయప్డగలవు.

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

COVID-19 గురించి మరింత సమాచారిం కోసిం, దీనిలో ఆసియా &
ప్సిఫిక్ ఐలాిండర్ అమరకన హెల్తత ఫో రిం వబసైటను సింద్రశించిండి

చటట ప్రమైన సహాయిం గురించి మరింత సమాచారిం కోసిం, చటట అమలు,
మానసిక ఆరోగయిం మరయు మరెననో ప్ని చేయడానికి, దీనిలో జాతీయ
ఆసియా ప్సిఫిక్ బార్ అస్ో సియేషన (NAPABA) దేవషప్ూరత నేర
వనరులను సింద్రశించిండి

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/
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చట్ిం అమలు మరయు మీడియాతో రని
చేయడిం
చట్టం అమలు

మీడియా

సింద్వశిం మరయు మాట్లాడే
ాయింటాను అభివృదా
చేయిండి

ద్ాథమిక రర్ధూ ప్తు
చటట అమలు అధకారులు మొద్ట నేరిం జరగన ప్రదేశింలో
ప్ారథమిక ద్రాయప్ుత చేస్త ారు.

ఫాలో-అప్ రర్ధూ ప్తు
ఫాలో-అప్ ద్రాయప్ుత ఉిండవచుి. అధకారులు
ఇింటర్వూలు నిరవహించవచుి, సింఘటన మరయు
సపషట మైన ఉదేదశాలను డాకుయమింట చేయవచుి,
అనుమానితులను అరెస్టట చేయవచుి మరయు FBIకి
తెలయజేయవచచు.

ద్వే షపూరత నేర సూచికలు
చటట ిం అమలు అధకారులు ఈ కిరింద ప్క్షప్ాత సూచికలను
ప్రశీలిస్ాతరు: జాతి, మత, లిింగిం మరయు/లేదా
స్ాింసకృతిక భేదాలు; వాయఖయలు, వారతప్ూరవక ప్రకటనలు
లేదా సింజఞ లు; డారయింగలు, గురుతలు, చిహాోలు లేదా
గారఫిటీ; వయవసథాకృత దేవషప్ూరత సమయహాలు; మునుప్టి
ప్క్షప్ాత నేరాలు లేదా సింఘటనలు.

FBI ద్రమేయిం
ఫడరల్త ప్ౌర హకుకల చటాటనిో అమలు చేయడానికి
ఫడరల్త బయయరో ఆఫ్ ఇనవసిటగేషన (FBI) ప్రధాన ఏజెసీ.
FBI యొకక ప్ౌర హకుకల విభాగిం యొకక దేవషప్ూరత
నేరాల విభాగిం జాతి, రింగు, మతిం, జాతీయత, ల ైింగక
ధో రణి, లిింగ గురత ింప్ు, వైకలయిం లేదా లిింగిం ప్టల ప్క్షప్ాతిం
దావరా ప్ేరరేప్ిించబడిన నేరాలను ప్రశీలిసుతింద.

నిరదషట లక్షయ ప్ేరక్షకులను గురత ించిండి మరయు మీ
లక్ష్యయలను స్ాధించే సిందేశాలను సృషిటించిండి. ప్రజలు ఏమి
చేయాలి, వారు ఎలా చేయాలి మరయు ఎింద్ుకు
చేయాలని మీరనుకుింటునాోరో ప్ేరకకనిండి.

రద్ికా ద్రకటన జారీ చేయిండి
అింశిం వారాతప్తిరక అయతే, ఈ ప్రశోలకు ప్తిరకా ప్రకటనలో
సమాధానిం ఇవవిండి: ఎవరు? ఏమిటి? ఎప్ుపడు?
ఎకకడ? ఎింద్ుకు? మరయు ఎలా? ప్తిరకా ప్రకటనను
చినోగా ఉించి, మీ సింప్రదింప్ు సమాచారానిో చేరిిండి.
ఉదాహరణ: http://bit.ly/3lGglJD

బ్లబాా్ లేదా సోషల్ మీడియా
పోస్టబ్లను
్ ర్ధయిండి
మీ ప్రధాన అింశాలను సింగరహించిండి, మీ
విశవససయతను స్ాాప్ిించిండి మరయు స్ాక్ష్యయలను
ఉప్యోగించిండి. స్ాధయమైనింత సింక్ష్ిప్తింగా మరయు
బింద్ువుగా ఉిండిండి. స్ో షల్త మీడియా కోసిం,
ద్ృశయమానతను ప్ించడానికి #StopAAPIHate అనే
హాయషటాయగను ఉప్యోగించుకోిండి.

“

మీడియాతో మాట్లాడే మెందు,
ప్రచారెం గురెంచి బ్యధతుడి
ఆెందోళనలను రరగణెంచ్ెండి. మీరు
చ్టర
ట రమైన సలహా
తీసుకవాలనుకవచుచ .

వనరులు

చటట ప్రమైన సహాయిం గురించి మరింత సమాచారిం కోసిం, చటట అమలు,
మానసిక ఆరోగయిం మరయు మరెననో ప్ని చేయడానికి, దీనిలో జాతీయ
ఆసియా ప్సిఫిక్ బార్ అస్ో సియేషన (NAPABA) దేవషప్ూరత నేర
వనరులను సింద్రశించిండి
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19 గురించి మరింత సమాచారిం కోసిం, దీనిలో ఆసియా &
ప్సిఫిక్ ఐలాిండర్ అమరకన హెల్తత ఫో రిం వబసైటను సింద్రశించిండి
www.apiahf.org/
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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/

కమ్యూ నిటీ ఆర గనైజేషన ా కోసిం చెక్బ్లలిస్ట ్
ద్వేషపూరిత నేర బాధితులకు
స్హాయం అంద్ించండి

బాధతుడు(ల) యొకక ప్రతేయక అవసరాలను అించనా వేసి,
సహాయిం అిందించిండి. ఈ అవసరాలు ప్ో లీసు రప్ో రుటను
దాఖలు చేయడిం, ప్ో లీసులు మరయు ప్ారసికయయటరల తో కలిసి
ప్ని చేయడిం, వైద్య సింరక్షణ లేదా మానసిక సలహా
ప్ ింద్డిం, నాయయవాదని గురత ించడిం, భాష అనువాద్కుడిని
కనుగకనడిం, మీడియా విచారణలను నిరవహించడిం, ఆరా క
సహాయిం ప్ ింద్డిం మరయు సహాయక నటవర్కను
అిందించడిం వింటివి కావచుి.

ద్వేషపూరిత నేరాలు మరియు
ద్వేషపూరిత స్ంఘట్నలనచ
రిపో ర్టట చవయడం

బాధతులు చటట ిం ప్రమేయిం కోరుకుింటునాోరో లేదో
నిరణ యించిండి. చటట అమలుకు నివేదించడిం వలల తద్ుప్ర
ద్రాయప్ుతకు ప్ేరరేప్ిసత ుింద. దేవషప్ూరత సింఘటనలను గురత ించే
వాటిని కమయయనిటీ ఆరగ నైజేషనల కు రప్ో ర్ట చేయడిం వలల
సింఘటనను మాతరమే నమోద్ు చేసత ుింద.
చట్ాటన్ని అమలు చవసే వారికి రిపో ర్టట చవయడం
● స్ాానికింగా చటాటనిో అమలు చేసే వారని సింప్రదించి, వారకి
వివరణాతమక సమాచారానిో అిందించిండి. ద్రాయప్ుత అధకారుల
ప్ేరల ు, సింప్రదింప్ు సమాచారిం మరయు బాయడ్జ్ నింబరల ను
భద్రప్రచిండి.
● 1-800-225-5324లో అనుమానాసపద్ దేవషప్ూరత
నేరానిో FBIకి రప్ో ర్ట చేయిండి. అనువాద్ సేవల కోసిం మీకు
నచిిన భాషను మీరు ప్ేరకకనవచుి.
కమూయన్నట్ీ ఆరగ నజేషనల కు రిపో ర్టట చవయడం
AAPI ద్వేషాన్ని ఆపు వింటి దేవషప్ూరత నేరాలను టారక్
చేసత ునో కమయయనిటీ ఆరగ నైజేషనకు ఈ సింఘటనను రప్ో ర్ట
చేయిండి. ఇద డేటా సేకరణ ప్రయోజనాల కోసిం మాతరమ.ే

ద్వేషపూరిత చరయలనచ వయతిరేకిస్త త
బయట్కు మాట్ాలడండి
దేవషానిో సహించలేమని ప్రజలకు సిందేశిం ఇవవడానికి,
దేవషప్ూరత నేరాలను వేగింగా ఖిండిించాలి. దేవషప్ూరత నేరాలకు
వయతిరేకింగా మాటాలడటానికి మీరు చేయగలిగే కొనిో విషయాలు
ఇకకడ ఉనాోయ:
● కమూయన్నకేషనలు: ప్తిరకా ప్రకటన జారీ చేయిండి; స్ాానిక
మీడియాను సింప్రదించిండి; విలేకరుల సమావేశానిో
సమనవయిం చేయిండి
● కమూయన్నట్ీ: స్ాానిక నాయకులతో ప్ని చేయిండి; కమయయనిటీ
ఈవింటలను నిరవహించిండి
● పరభుతేం: మీ కమయయనిటీ సమసయలను ప్రషకరించడానికి
చటట ిం మరయు స్ాానిక, రాషట ర మరయు సమాఖయ అధకారులతో
సమావేశాలను సులభతరిం చేయిండి.

కమూయన్నట్ీలోన్న వారిన్న
విద్ాయవంతులనచ చవసి,
స్మీకరించండి

వర్కషాప్లు అిందించడిం, కమయయనిటీ బ్రరఫిింగలు నిరవహించడిం,
టౌనహాల్త సమావేశాలను సులభతరిం చేయడిం, సమావేశాలను
లేదా ప్ాయనల్త చరిలను నిరవహించడిం మరయు సమాజ విదాయ
స్ామగరని అనువదించడిం దావరా దేవషప్ూరత నేరాలు మరయు
హింసకు సింబింధించి సమాజ అవగాహన ప్ించిండి.

ద్వేష వయతిరేక నేరం ట్ాస్క్
ఫో ర్టసనచ స్ృషిటంచండి

దీరఘకాలిక ప్రషాకరింగా, రోజూ ఉిండే మరయు స్ాానిక మరయు
జాతీయ సింసా లతో సింబింధిం కలిగ ఉనో దేవష వయతిరేక నేరిం
టాస్టకఫో ర్ీను సృషిటించిండి లేదా ప్ాలగగనిండి.

వనరులు

చటట ప్రమైన సహాయిం గురించి మరింత సమాచారిం కోసిం, చటట అమలు,
మానసిక ఆరోగయిం మరయు మరెననో ప్ని చేయడానికి, దీనిలో జాతీయ
ఆసియా ప్సిఫిక్ బార్ అస్ో సియేషన (NAPABA) దేవషప్ూరత నేర
వనరులను సింద్రశించిండి
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19 గురించి మరింత సమాచారిం కోసిం, దీనిలో ఆసియా &
ప్సిఫిక్ ఐలాిండర్ అమరకన హెల్తత ఫో రిం వబసైటను సింద్రశించిండి
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
You should report a hate crime or hate incident to
local law enforcement and the FBI. You can also
report to community organizations that are
collecting data on these incidences, such as
AAAJ or Stop AAPI Hate

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/

తరచచగా అడిగిన పరశ్ిలు

“
?

ద్వే షపూరత నేరిం అింటే ఏమిటి? ద్వే షపూరత నేరిం అనేద
ు జాి, రింగు, మతిం,
బాధితుడు ద్రహించిన లేదా వాసవ
జాతీయ మ్యలిం, లింగిక ధోరణి, లిింరిం, లిింర గుర ుింప్త లేదా
వైకలూ ిం ఆధారింగా చేసే నేరిం.

“ద్వే షపూరత నేరిం” మరయు
“ద్వే షపూరత సింఘటన”ల మధ్ూ
తేడా ఏమిటి?
దేవషప్ూరత నేరిం తప్పనిసరగా "నేరిం" కలిగ ఉిండాలి
మరయు ఇద తరచుగా వేధింప్ులు మరయు/లేదా దాడి,
హతయ, కాలుపలు, విధవింస్ాలు లేదా అలాింటి నేరాలకు
బెదరింప్ులు వింటి హింస్ాతమక నేరాలను కలిగ ఉింటుింద.
నేరిం ఎప్ుపడూ జరగకప్ో యనా, అలాింటి నేరాలకు
ప్ాలపడటానికి లేదా మరకక వయకితని అడగడానికి కయడా ఇద
కారణిం కావచుి.
దేవషప్ూరత సింఘటన ప్క్షప్ాతానిో కలిగ ఉింటుింద, అద
నేరాలు కాద్ు మరయు హింస, బెదరింప్ులు లేదా ఆసిత
నషాటనిో కలిగ ఉిండద్ు. అతయింత స్ాధారణ ఉదాహరణలు
జాతి ద్ురాాషల ర్ప్ింలో వివికత ప్రసింగిం.

?

”

?

ద్వే షపూరత నేర్ధలు “సాధారణ”
నేర్ధలకు ఎలా భిని ింగా ఉింట్లయ?

దేవషప్ూరత నేరాలు ఇతర రకాల నేరాల కింటే విసత ృత
ప్రభావానిో చూప్ుతాయ. దేవషప్ూరత నేర బాధతులు
నేరిం యొకక తక్షణ లక్ష్యయనిో మాతరమే కాకుిండా
వారలాింటి ఇతరులను కయడా కలిగ ఉింటారు. దేవషప్ూరత
నేరాలు కుటుింబాలు, సింఘాలు మరయు కొనిో
సమయాలోల మొతత ిం దేశానిో ప్రభావితిం చేస్త ాయ.

?

ద్వే షపూరత నేరిం యొకక విచారణ
"సాధారణ" నేర్ధనికి ఎలా భిని ింగా
ఉింటింద?
దేవషప్ూరత నేరాల చటాటలు ప్రతి రాషట ింర లో వేరుగా
ఉింటాయ. చాలా దేవషప్ూరత నేర చటాటలు ఒక అప్రాధ
ప్క్షప్ాత ప్ేరరణతో నేరానికి ప్ాలపడినటు
ల తగన ఆధారాలు
ఉింటే మరుగెైన జరమానాలను అిందసుతింద.
అింతేకాకుిండా, దేవషప్ూరత నేరాల చటాటలు కొనిోస్ారుల
దేవషప్ూరత నేర కేసులను విచారించడింలో ప్ాలగగనో రాషట ర
మరయు స్ాానిక చటట అమలుకు ప్రగన ఆరాక, స్ాింకేతిక
మరయు ఫో రెనిీక్ మద్ద తును అిందస్ాతయ. ఒక రాషట ింర
లేదా టెరటరీలో దేవషప్ూరత నేరాల చటట ిం లేకప్ో యనా,
దేవషప్ూరత నేరాలు ఇప్పటికీ నివేదించబడతాయ.

నేను ద్వే షపూరత నేర్ధనిి ఎిందుకు
నివేదించాలి?
వాసత వానికి జరగే దేవషప్ూరత నేరాలకు మరయు చటట
అమలుకు నివేదించబడిన వాటికి మధయ గణసయమైన
అసమానత ఉింద. దేవషప్ూరత నేరాలను నివేదించడిం
చాలా అవసరిం, మద్ద తు చూప్ిించడానికి మరయు
బాధతులకు సహాయిం ప్ ింద్డిం మాతరమే కాద్ు, ఈ
రకమైన నేరాలను సింఘిం సహించద్ని సపషట మైన
సిందేశానిో ప్ింప్డిం కయడా చాలా ముఖయిం. దేవషప్ూరత
నేరాలను నివేదించడిం సమాజాలు మరయు చటట అమలు
చేసేవారు సమాజింలో సమసయ యొకక ప్రధని ప్ూరత గా
అరాిం చేసుకోవడానికి మరయు ప్క్షప్ాతిం మరయు దేవషిం
ఆధారింగా దాడులను నివారించడానికి మరయు
ప్రషకరించడానికి వనరులను ఉించడానికి
అనుమతిసుతింద. ఒక సింఘటన దేవషప్ూరత నేరమా
లేదా దేవషప్ూరత సింఘటనా అనే దానితో సింబింధిం
లేకుిండా, ద్రాయప్ుత జరగే విధింగా నివేదించాలి.

వనరులు

చటట ప్రమైన సహాయిం గురించి మరింత సమాచారిం కోసిం, చటట అమలు,
మానసిక ఆరోగయిం మరయు మరెననో ప్ని చేయడానికి, దీనిలో జాతీయ
ఆసియా ప్సిఫిక్ బార్ అస్ో సియేషన (NAPABA) దేవషప్ూరత నేర
వనరులను సింద్రశించిండి
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources

?

ద్వే షపూరత నేర్ధనిి లేదా
ద్వే షపూరత సింఘటనను నేను
ఎలా నివేదించరలను?
దేవషప్ూరత నేరాలను టారక్ చేసత ునో కమయయనిటీ సింసా కు
సింఘటనను నివేదించడానిో ప్రగణిించిండి. ఇద డేటా
సేకరణ ప్రయోజనాల కోసిం మాతరమే. మీరు స్ాానిక చటట
అమలుకు మరయు FBIకి కయడా రప్ో ర్ట చేయాలి.

COVID-19 గురించి మరింత సమాచారిం కోసిం, దీనిలో ఆసియా &
ప్సిఫిక్ ఐలాిండర్ అమరకన హెల్తత ఫో రిం వబసైటను సింద్రశించిండి
www.apiahf.org/

