”
”

အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစ်ပွောေးဘသော ရောဇဝတ်မှုဟသ
ူ ည်မှော အ ယ်နည်ေး

“

အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစ်ပွောေးဘသော ရောဇဝတ်မှုဟသ
ူ ည်မှော နစ်နောသူ၏ သိ ိှထောေးဘသော
သိမဟု
ု ့် တ ် အစစ်အမှန် လူမျိ ေး၊ အသောေးအဘရောင်၊

ောသောဘရေး၊ နိင
ု င
် သ
ံ ောေး၊

လိငစ
် တ
ိ တ
် မ
ိ ်ေးညွတမ
် ှု၊ ကျောေး/မဖြစ်မှု၊ လိငခ
် ံယခ
ူ ျက် သိမဟု
ု ့် တ ် မသန်စွမ်ေးမှုတကိ
ို ့် ု
အဘဖခခံ၍ ကျ ေးလွန်ဘသော ရောဇဝတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်
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သင်၏ဘ ေးကင်ေးမှုအတွက် စိတခ
် ျရဘအောင်

3

ဖြစ်ရပ် ကို တိင
ု က် ကောေးပါ

လုပ်ဘ ောင်ပပေး အကူအညဘတောင်ေးပါ
သင်၏ ပထမ

ေးု ံ နှင ့်် အဓိကဦေးစောေးဘပေးမှော

သင်၏ရုပ်ပိုငေး်

င
ုိ ရ
် ော ဘ ေးကင်ေးဘရေးအတွက်

စိတခ
် ျရဘအောင် လုပ်ဘ
● လိုအပ်ပါက ဆ

● အမိုနေး် ပောေးပခင်ေးကို ဆတွေ့ ကကံြုံရပါက တင
ို က် ကောေးသင်ပ
့် ါသည်။ ဆဒသနတရ
တရောေးဥပဆဒစိုေးမိုေးဆရေး အြွေ့အစည်ေးထံ

ောင်ရန် ဖြစ်သင်ပ
့် ါသည်

စံိုစမ်ေးစစ်ဆ

ေးကိုသမှုကို ချက်ချင်ေးရယူပါ။

ပ်နပ
ံ ါတ်မျောေးကို ရယူထောေးပါ။

● သံသယပြစ်ြယ် အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးသည့်် ရောဇဝတ်မှုကို FBI ထံ 1800-225-5324 မှတစ်

သင်၏အဆတွေ့အကကံြုံကို ဆပပောပပပါ။

ဘောသောပပန်ဝန်ဆ

င့်် တင
ို က် ကောေးပါ။

ောင်မှုမျောေးအတက် သင်နစ
ှ ်သက်ဆသော ဘောသောစကောေးကို

ဆြော်ပပနင
ို ပ
် ါသည်။

● အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မမ
ှု ျောေးသည်

2

ေးဆရေးအရောရှမျောေး၏အမည်မျောေး၊

က်သယ်ရန်အချက်အလက်မျောေးနှင ့်် တံ

● သင်ယကံို ကည်ရသည်တ
့် စ်စတ
ံို စ်ဆယောက်ထံ

မည်သထ
ူ တ
ံ င်မ

က်သယ်ပပေး ၎င်ေးတထံ
ို ့်

အဆသေးစတ်အချက်အလက်မျောေးကို ဆြော်ပပပါ။

● ပြစ်ရပ်ကို အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးအောေး

ပို ြစ်ပောေးနင
ို ဆ
် ကကောင်ေး အမှတ်ရပါ။

ဆပခရောခံလျက်ရှသည့်် ရပ်ရောအြွေ့အစည်ေးမျောေးထံ တင
ို က် ကောေးရန် စဉေးစောေးပါ။

သင်က
် င် အပပစ်တင်ရန်မလိုပါ။
့် ိုယသ

ယင်ေးမှော အချက်အလက်ရယူစိုဆ

ောင်ေးရန် ရည်ရယ်ချက်မျောေးအတက်သော

ပြစ်သည်။ တရောေးဥပဆဒစိုေးမိုေးဆရေးအြွေ့အစည်ေးနှင ့်် FBI ထံသလည်
ို ့်
ေး
တင
ို က် ကောေးသင်ပ
့် ါသည်။

ဖြစ်ရပ် အဘကကောင်ေး အဘသေးစိတ်

● သင်၏ လူဝင်မှု အဆပခအဆနနှငစ
့်် ပ်လျဉေး၍ စိုေးရမ်ပါက ဥပဆဒဆရေးရော
အကကံဉောဏ်ရယူရန် စဉေးစောေးပါ။ အဆမရကန်

မှတတ
် မ်ေးတင်ပါ

လူဝင်မှုကကေးကကပ်ဆရေးဥပဆဒသည် ရောဇဝတ်မှုသောေးဆကောင်ပြစ်ဆသော
ဆရ ွေ့ဆပပောင်ေးဆနထင
ို သ
် မ
ူ ျောေးအတက် အကောအကယ်အချြုံွေ့ ဆပေးအပ်ထောေးပါသည်။

ဖြစ်ရပ် ၏ကနဦေးဘ ှောခ
့် ် ဖြစ်ပွောေးပပေးဘနောက်
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ဖြစ်ပွောေးခ့်သည်မျောေးကို အတိအကျချဘရေးပါ
● အဆသေးစတ်အချက်အလက်မျောေးကို အတတ်နင
ို ် ေးိုံ

က်သယ
ွ ပ
် ါ

ထည်သ
့် င်ေးပါ။
● မှတ်တမ်ေးမှတ်ရောမျောေးအောေးလံေးို (ဥပမော
အမိုနေး် စကောေးပါရှသည့်် စော သမဟို
ို ့် တ် အမိုနေး် ပောေးသည့််
ြိုနေး် ဆခေါ်

မ
ို မ
ှု ျောေး၏ အသံြိုငမ
် ျောေး) ကို မတတူကူေးပပေး

သမ်ေးထောေးပါ။
● ရိုပ်ပင
ို ေး်

င
ို ရ
် ော ထခိုက်ဒဏ်ရောမျောေး၊

ဆစော်ကောေးပိုတခ
် တ်ဆသော ဂရပ်ြစ်တနှင/့်် သမဟို
ို ့် တ်
လက်သရမ်ေးြျက်

ရပ် ရွောအြွွဲ့အစည်ေးတစ်ခုထ ံ

ေးပခင်ေး သက်ဆသမျောေးကို

ဓောတ်ပံရ
ို ို က်ထောေးပါ။

ရင်ေးဖမစ်မျောေး

အကူအညမျောေးနှင ့်် ပံပ
့် ေးို မှုမျောေး ရယူရန်အတက် ဆဒသနတရ
ရပ်ရောအြွေ့အစည်ေးတစ်ခိုထံ က်သယ်ပါ။
ရပ်ရောအြွေ့အစည်ေးမျောေးသည်
တရောေးဥပဆဒစေးို မေးို ဆရေးအြအ
ွေ့ စည်ေးနှင ့်် က် ဆ
ံ ပပော ပို ခင်ေး၊
ဘောသောပပန် ပို ခင်ေး၊ ဆ ေးကိုသမှုရယူပခင်ေး သမဟို
ို ့် တ်
စတ်ပင
ို ေး် င
ို ရ
် ော ဆ ေးဆနေးတင
ို ပ
် င်ပခင်ေး၊
အကျြုံေးဆ ောင်ဆရှ ဆ
ွေ့ နထံ လမ်ေးညန်ပခင်ေး၊ မဒယောမျောေးကို
ကိုငတ
် ယ်ဆ ောင်ရက်ပခင်ေး၊ ရန်ပံဆ
ို ငရှောဆြပခင်ေးအပပင်
ကူညပံပ
ို ဆ
် ပေးပခင်ေးတတ
ို ့် င်
့် ေးို မှုကန်ရက်တစ်ခိုကို ဆြော်ထတ
ကူညဆပေးနင
ို ပ
် ါသည်။

ဥပဆဒဆရေးရော အကူအညနှငစ
့်် ပ်လျဉေးဆသော သတင်ေးအချက်အလက်မျောေး
ပိုမိုသရှနင
ို ဆ
် စရန်အတက် National Asian Pacific Bar Association’s (NAPABA) Hate
Crime Resources (နင
ို င
် လ
ံ ေးံို

င
ို ရ
် ော အောရှပစြတ်အြွေ့အစည်ေး၏ အမိုနေး် ပောေးရောမှ

ပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုရင်ေးပမစ်မျောေး) ထံ
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources မှတစ်
ဝင်ဆရောက်ကကည်ရ
့် ှု ပါ။

င့််

COVID-19 င
ို ရ
် ော အချက်အလက်မျောေးကို
ပမ
ို သ
ို ရှနင
ို ဆ
် စရန်အတက် Asian & Pacific Islander American
Health Forum (အောရှနင
ှ ့်် ပစြတ်ကျွနေး် သောေး
အဆမရကန်ကျန်ေးမောဆရေးြိုရမ်) ၏ဝဘ် က
ို က
် ို apiahf.org
မှတစ် င့်် ဝင်ဆရောက်ကကည်ရ
့် ှု ပါ။

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!

2

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.

”

4

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/

တရောေးဥပဘေစိုေးမိုေးဘရေးအြွွဲ့အစည်ေး၊ မေယောတိနှ
ု ့် င ့်် ပူေးဘပါင်ေးဘ

ောင်ရွက်ဖခင်ေး

တရောေးဥပဘေစိုေးမိုေးဘရေးအြွွဲ့အစည်ေး

မေယော

ပဏောမစံုစမ်ေးစစ်ဘ ေးဖခင်ေး

အမှောစကောေးနှင့်် ဘဖပော ရ
ု ိ န်အချက်မျောေးကို ြန်တေးပါ

တရောေးဥပဆဒစေးို မေးို ဆရေးအြွေ့အစည်ေးရှ အရောရှမျောေးသည်

မမပစ်မတ
ှ ထ
် ောေးသည့်် ပရသတ်ကို ခပခောေးသတ်မတ
ှ ပ် ပေး

အခင်ေးပြစ်ပောေးရောဆနရောတင် ပဏောမစံစ
ို မ်ေးစစ်ဆ

သင်ရ
ှ ေး် ချက်မျောေး ဆအောင်ပမင်ဆစမည့်် အမှောစကောေးမျောေးကို
့် ည်မန

ဦေးစောဆ

ေးမှုကို

ြန်တေးပါ။ လူမျောေးအောေး သင် လိုပ်ဆ

ောင်ရက်မည်ပြစ်သည်။

လိုပ်ဆ

ဘနောက် က်တွ စံုစမ်ေးစစ်ဘ ေးဖခင်ေး
ဆနောက်

က်တ စံစ
ို မ်ေးစစ်ဆ

ဆြော်ပပပါ။

သတင်ေးထုတဖ် ပန်ချက်တစ်ဘစောင်ကို ထုတဖ် ပန်ပါ

ေးမှု ရှနင
ို ပ
် ါသည်။ အရောရှမျောေးသည်

အင်တောဗျူေးလိုပ်နင
ို ပ် ပေး ပြစ်ရပ်နင
ှ ့်် သသောထင်ရှောေးဆသော
အဆကကောင်ေးအရင်ေးမျောေးကို စောရက်စောတမ်ေးပပြုံကော သံသယရှသူမျောေးကို
ြမ်ေး

ောင်ဆစလသ
ို ည်မျောေး၊

ောင်ရန် နည်ေးလမ်ေးမျောေးနှင ့်် အဆကကောင်ေးအရင်ေးမျောေးကို

ေးပပေး FBI ကို အဘကကောင်ေးကကောေးနိင
ု ပ
် ါသည်

အဆကကောင်ေးအရောသည် သတင်ေးပြစ်ဆလောက်ပါက
ဆအောက်ဆြော်ပပပါဆမေးခန်ေးမျောေးကို သတင်ေးထိုတပ် ပန်ချက်တင်
ထည်သ
့် င်ေးဆပြ

ရ
ို န် စဉေးစောေးပါ- မည်သက
ူ
မည်သည်ကို

မည်သည်အ
့် ချန်တင် မည်သည်ဆ
့် နရော၌ အဆကကောင်ေးအရင်ေးနှင ့််

အမုန်ေးပွောေးရောမှ ဖြစ်ပွောေးဘသော ရောဇဝတ်မှု င
ုိ ရ
် ော အချက်ဖပမှုမျောေး

လိုပ်ဆ
သင်၏

က်သယ်ရန်အချက်အလက်မျောေးကို ထည်သ
့် င်ေးဆြော်ပပပါ။

ဥပမော- www.apiahf.org/press-release

တရောေးဥပဆဒစိုေးမိုေးဆရေး အရောရှမျောေးသည် ဆအောက်ပါဘက်လိုက်ပခင်ေး
အချက်ပပမှုမျောေး- လူမျြုံေး၊ လူမျြုံေးစို၊ ကျောေး/မပြစ်မှုနင
ှ /့်် သမဟို
ို ့် တ်

ဘလော့်တစ်ခု သိမဟု
ု ့် တ ် လူမှုမေယောပိုစ့်် တစ်ခု ဘရေးသောေးပါ

ယဉဆကျေးမှု ကပပောေးမှုမျောေး၊ သံေးို သပ်ချက်မျောေး ဆရေးသောေးဆြော်ပပချက်မျောေး
သမဟို
ို ့် တ် အမူအရောမျောေး၊ ပံိုမျောေး၊ အမှတ်အသောေးမျောေး၊ သဆကေတမျောေး

သင်၏အဓကအချက်အလက်မျောေးကို အကျဉေးချြုံပ်ပပေး
ခိုငလ
် ံိုစော ဆရေးသောေးကော သက်ဆသကို အသံေးို ပပြုံပါ။
လိုရင်ေးတိုရှငေး် နှင ့်် လ
ို ိုရင်ေးဆရောက်ဆအောင် တတ်နင
ို သ
် မျှ
ဆရေးသောေးပါ။ ပမင်နင
ို မ
် ှု အမျောေး ေးိုံ ပြစ်ဆစရန်
လူမမ
ှု ဒယောအတက် hashtag #StopAAPIHate ကို
ဆသချောဆပါက် အသံေးို ပပြုံပါ။

သမဟို
ို ့် တ် ဂရပ်ြစ်တ၊ ြွေ့စည်ေးထောေးဆသော အမိုနေး် ပောေးပခင်ေးအြွေ့မျောေး၊
ကျူေးလန်ခဆ
ို ့် တ်
့် သော ဘဏ်လိုက်ပခင်ေး ရောဇဝတ်မှုဆဟောင်ေးမျောေး သမဟို
ပြစ်ရပ်မျောေးကို ထည်သ
့် င်ေးစဉေးစောေးမည်ပြစ်သည်။

FBI ပါဝင်မှု
စံစ
ို မ်ေးစစ်ဆ ေးဆရေး ြက်ဒရယ်ဗျူရို (FBI) သည်
ြက်ဒရယ်နင
ို င
် သ
ံ ောေးအခင့်အ
် ဆရေးဥပဆဒ စေးို မေးို ဆရေးအတက်
ထပ်တန်ေးဆအဂျင်စပြစ်သည်။ FBI ၏ နင
ို င
် သ
ံ ောေးအခင်အ
့် ဆရေးဌောန
အမိုနေး် ပောေးရောမှ ပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မမ
ှု ျောေးအြွေ့ သည် လူမျြုံေး၊
အသောေးအဆရောင်၊ ဘောသောဆရေး၊ နင
ို င
် သ
ံ ောေးပြစ်မ၊ှု
လင်စတ်တမ်ေးညတ်မ၊ှု လင်ခံယခ
ူ ျက်၊ မသန်စမ်ေးမှု သမဟို
ို ့် တ်
ကျောေး/မပြစ်မတ
ှု နှ
ို ့် ငပ
့်် တ်သက်၍ ဘက်လက
ို ပ် ခင်ေးကို
အရင်ေးခံကောပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မမ
ှု ျောေးကို စံစ
ို မ်ေးစစ်ဆ

ောင်ပံို သတင်ေးထိုတပ် ပန်ချက်ကို တတ
ို ဆ
ို ရေးသောေးပပေး

ေးသည်။

ရင်ေးဖမစ်မျောေး

“

မဒယောနှငမ
ို
့်် ဆပပော မ
လူသရှငက် ကောေးပြစ်မှုနင
ှ ပ
့်် တ်သက်၍ နစ်နောသူ၏
စိုေးရမ်ပူပန်မမ
ှု ျောေးကို ထည်သ
့် င်ေးစဉေးစောေးပါ။ သင်သည်
ဥပဆဒပိုငေး် င
ို ရ
် ော အကကံပပြုံချက်ရယူလသ
ို ည့််
နဒပြစ်နင
ို ပ
် ါသည်။

”

ဥပဆဒဆရေးရော အကူအညနှငစ
့်် ပ်လျဉေးဆသော သတင်ေးအချက်အလက်မျောေး
ပိုမိုသရှနင
ို ဆ
် စရန်အတက် National Asian Pacific Bar Association’s (NAPABA) Hate
Crime Resources (နင
ို င
် လ
ံ ေးံို

င
ို ရ
် ော အောရှပစြတ်အြွေ့အစည်ေး၏ အမိုနေး် ပောေးရောမှ

ပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုရင်ေးပမစ်မျောေး) ထံ
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources မှတစ်
ဝင်ဆရောက်ကကည်ရ
့် ှု ပါ။

င့််

COVID-19 င
ို ရ
် ော အချက်အလက်မျောေးကို
ပမ
ို သ
ို ရှနင
ို ဆ
် စရန်အတက် Asian & Pacific Islander American
Health Forum (အောရှနင
ှ ့်် ပစြတ်ကျွနေး် သောေး
အဆမရကန်ကျန်ေးမောဆရေးြိုရမ်) ၏ဝဘ် က
ို က
် ို apiahf.org
မှတစ် င့်် ဝင်ဆရောက်ကကည်ရ
့် ှု ပါ။

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: www.apiahf.org/press-release

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/

”

ရပ် ရွောအြွွဲ့အစည်ေးမျောေးအတွက်
လုပ်ဘ ောင်ရမည့််အရောမျောေး
အမုန်ေးပွောေးရောမှ ဖြစ်ပွောေးဘသော ရောဇဝတ်မှုသောေးဘကောင်မျောေးကို

အမုန်ေးပွောေး၍လုပ်ဘ ောင်ဘသော လုပ်ရပ် မျောေးကို ထုတဘ
် ြော်ပါ

အကူအညဘပေးဖခင်ေး
နစ်နောသူ(မျောေး) ၏ လအ
ို ပ်ချက်မျောေးကို ချင်ခ
့် ျန်
ဆ

ောင်ရက်ဆပေးပါ။ အ

အမိုနေး် ပောေးပခင်ေးကို သည်ေးခံမည်မဟိုတ်ဆကကောင်ေး လူထထ
ို ံ

ေးိုံ ပြတ်၍

ပ
ို ါလအ
ို ပ်ချက်မျောေးသည် ရတင
ို က် ကောေးြင်ပ့် ခင်ေး၊

ရမျောေး၊ အစိုေးရဆရှ ွေ့ဆနမျောေးနှင ့်် ပူေးဆပါင်ေးဆ

ရှု တ်ချရမည်ပြစ်သည်။ အမိုနေး် ပောေးရောမှ ပြစ်ပောေးဆသော

ောင်ရက်ပခင်ေး၊

ဆ

ေးကိုသမှုဆပေးပခင်ေး သမဟို
ို ့် တ် စတ်ပိုငေး်

ဆ

ေးဆနေးလမ်ေးညန်ပခင်ေး၊ အကျြုံေးဆ

င
ို ရ
် ော

ောင်ဆရှ ွေ့ဆနထံ လမ်ေးညန်ပခင်ေး၊

ဘောသောပပန်တစ်ဦေး ရှောဆြဆပေးပခင်ေး၊ မဒယော စံိုစမ်ေးဆမေးပမန်ေးမှုမျောေးကို
ကင
ို တ
် ယ်ဆ

ောင်ရက်ပခင်ေး၊ ဆငဆရေးဆကကေးဆရေးအကူအည ရယူပခင်ေးနှင ့််

ပံ့်ပိုေးကူညသည့်် ကန်ရက်တစ်ခို လိုပ်ဆ

ောင်ဆပေးပခင်ေးမျောေး

● က်သယ်အဆကကောင်ေးကကောေးမှုမျောေးသတင်ေးထိုတ်ပပန်ချက်တစ်ဆစောင် ထိုတ်ပပန်ပါ၊
ဆဒသတင်ေးမဒယောထံ
က်သယ်ပါ၊ သတင်ေးစောရှငေး် လင်ေးပ
● ရပ်ရော- ဆဒသနတရဆခါင်ေးဆ ောင်မျောေးနှင့်် ပူေးဆပါင်ေးဆ
ရပ်ရောပအခမ်ေးအနောေးမျောေး ကျင်ေးပပါ

အမုန်ေးပွောေးရောမှ ဖြစ်ပွောေးဘသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးနှင့််

နစ်နောသူသည် တရောေးဥပဆဒစေးို မေးို ဆရေး အြွေ့အစည်ေးအောေး ပါဝင်၊
ဆပြရှငေး် ဆပေးဆစလိုဆသော

နဒရှ၊ မရှ စဉေးစောေး

အစည်ေးအဆဝေးမျောေး ကျင်ေးပပပြုံလိုပ်ပါ။

ေးံို ပြတ်ပါ။

တရောေးဥပဆဒစေးို မေးို ဆရေး အြွေ့အစည်ေးထံ တင
ို က် ကောေးပါက စံစ
ို မ်ေး၊ စစ်ဆ

ေးမှု

ောင်ရက်မည်ပြစ်သည်။ အမိုနေး် ပောေးပခင်ေးပြစ်ရပ်မျောေးကို ဆပခရောခံဆပေးသည့််

ရပ်ရောအြွေ့အစည်ေးမျောေးထံ တင
ို က် ကောေးပါက ပြစ်ရပ်ကသ
ို ော

တရောေးဥပဆဒစေးို မေးို ဆရေး အြွေ့အစည်ေးထံ တင
ို က် ကောေးပခင်ေး

အလိုပ်ရို ံဆ

ေးဆနေးပမျောေး ကျင်ေးပပခင်ေး၊ ရပ်ရောအတင်ေး

အစည်ေးအဆဝေးမျောေး ကျင်ေးပပခင်ေး၊ ညနှုင်ေးဆ

ေးဆနေးပမျောေး

စစဉကျင်ေးပပခင်ေး သမဟို
ို ့် တ် အသံလင့်် ဆ

ေးဆနေးပမျောေးအပပင်

ရပ်ရောတင် အသပညောဆပေးပခင်ေး သင်ဆထောက်ကပ
ူ စစညေး် မျောေးကို
က်သယ်ပပေး

ဘောသောပပန်ပခင်ေးပြင့််
အမိုနေး် ပောေးရောမှ ပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေး၊

၎င်ေးတထံ
ို ့် အဆသေးစတ်အချက်အလက်မျောေးကို ဆြော်ပပပါ။

အကကမ်ေးြက်မှုမျောေးနှငစ
့်် ပ်လျဉေး၍ ရပ်ရောတင်ေး

ေးဆရေးအရောရှမျောေး၏အမည်မျောေး၊

က်သယ်ရန်အချက်အလက်မျောေးနှင ့်် တံ

ရပ် ရွောကို အသိပညောဘပေးပါ၊ ဘ ော်ဩစည်ေးရံုေးပါ
ရှငေး် လင်ေးညန်ကကောေးပမျောေး ကျင်ေးပပခင်ေး၊ ပမြုံွေ့နယ်ခန်ေးမ

မှတတ
် မ်ေးတင်မည်ပြစ်သည်။

● ဆဒသနတရ တရောေးဥပဆဒစေးို မေးို ဆရေး အြွေ့အစည်ေးထံ

ောင်ရက်ပါ၊

● အစိုေးရ- သင်၏ရပ်ရောအတင်ေးရှ အမှုထောေးြယ်ကစစရပ်မျောေးကို
အဆကကောင်ေးကကောေးရန်အတက် တရောေးဥပဆဒစိုေးမိုေးဆရေး အြွေ့အစည်ေး၊
ဆဒသနတရ၊ ပပည်နယ်နင
ှ ့်် ြက်ဒရယ် အရောရှမျောေးနှင့််

အမုန်ေးပွောေးဖခင်ေးဖြစ်ရပ် မျောေးကို တိင
ု က် ကောေးဖခင်ေး

စံစ
ို မ်ေးစစ်ဆ

ရောဇဝတ်မှုမျောေးအဆကကောင်ေး ထိုတ်ဆြော်ရန်
သင်လိုပ်ဆ ောင်နင
ို သ
် ည်အ
့် ရောအချြုံွေ့ကို
ဆအောက်တင်ဆြော်ပပထောေးပါသည်-

ကျင်ေးပပါ

ပြစ်နင
ို ပ
် ါသည်။

ဆ

သတင်ေးစကောေးပါေးရန်အလငှ
ို ့် ော အမိုနေး် ပောေးရောမှ ပြစ်ပောေးဆသော
ရောဇဝတ်မှုမျောေးကို ပမန် န်စော လူသရှငက် ကောေး ထိုတဆ
် ြော်၊

ပ်နပ
ံ ါတ်မျောေးကို ရယူထောေးပါ။

နောေးလည်သဆဘောဆပါက်မှုကို ပမင်တ
့် င်ပါ။

● သံသယပြစ်ြယ် အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးသည့်် ရောဇဝတ်မက
ှု ို FBI ထံ 1800-225-5324 မှတစ်
ဘောသောပပန်ဝန်ဆ

အမုန်ေးပွောေးရောမှ ဖြစ်ပွောေးဘသော

င့်် တင
ို က် ကောေးပါ။

ောင်မမ
ှု ျောေးအတက် သင်နစ
ှ ်သက်ဆသော ဘောသောစကောေးကို

ဆြော်ပပနင
ို ပ
် ါသည်။

ရောဇဝတ်မှုတက
ို ြ
် ျက်ဘရေးအြွွဲ့ကို ြွွဲ့စည်ေးပါ
ဆရရှညဆ
် ပြရှငေး် ချက်တစ်ရပ်အဆနပြင့်် ပံိုမှနဆ
် တွေ့
နင
ို င
် လ
ံ ေးံို

ပိုံ ပေး ဆဒသနတရနှင ့််

င
ို ရ
် ော အြွေ့အစည်ေးမျောေး ပါဝင်သည့််

ရပ်ရောအြွေ့အစည်ေးမျောေးထံ တင
ို က် ကောေးပခင်ေး

အမိုနေး် ပောေးရောမှ ပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုတက
ို ြ
် ျက်ဆရေးအြွေ့တစ်ြွေ့ကို

● Stop AAPI Hate ကသ
့် ဆသော
ို ့်
အမိုနေး် ပောေးရောမှ ပြစ်ပောေးသည့််

ြန်တေးပါ သမဟို
ို ့် တ် အ

ပ
ို ါအြွေ့တင် ပါဝင်ပါ။

ရောဇဝတ်မမ
ှု ျောေးကို ဆပခရောလျက်ရှဆသော ရပ်ရောအြွေ့အစည်ေးတစ်ခိုထံ
ပြစ်ရပ်ကို တင
ို က် ကောေးပါ။ ယင်ေးမှော အချက်အလက်ရယူစဆ
ို

ောင်ေးရန်

ရည်ရယ်ချက်မျောေးအတက်သော ပြစ်သည်။

ရင်ေးဖမစ်မျောေး
ဥပဆဒဆရေးရော အကူအညနှငစ
့်် ပ်လျဉေးဆသော သတင်ေးအချက်အလက်မျောေး
ပိုမိုသရှနင
ို ဆ
် စရန်အတက် National Asian Pacific Bar Association’s (NAPABA) Hate
Crime Resources (နင
ို င
် လ
ံ ေးံို

င
ို ရ
် ော အောရှပစြတ်အြွေ့အစည်ေး၏ အမိုနေး် ပောေးရောမှ

ပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုရင်ေးပမစ်မျောေး) ထံ
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources မှတစ်
ဝင်ဆရောက်ကကည်ရ
့် ှု ပါ။

င့််

COVID-19 င
ို ရ
် ော အချက်အလက်မျောေးကို
ပမ
ို သ
ို ရှနင
ို ဆ
် စရန်အတက် Asian & Pacific Islander American
Health Forum (အောရှနင
ှ ့်် ပစြတ်ကျွနေး် သောေး
အဆမရကန်ကျန်ေးမောဆရေးြိုရမ်) ၏ဝဘ် က
ို က
် ို apiahf.org
မှတစ် င့်် ဝင်ဆရောက်ကကည်ရ
့် ှု ပါ။

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 HateThis 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/

ဘမေးဘလ့် ိှဘသော ဘမေးခွန်ေးမျောေး

“

အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစ်ပွောေးဘသော ရောဇဝတ်မှုဟသ
ူ ည်မှော အ ယ်နည်ေး အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစ်ပွောေးဘသော
ရောဇဝတ်မှုဟသ
ူ ည်မှော နစ်နောသူ၏ သိ ိှထောေးဘသော သိမဟု
ု ့် တ ် အစစ်အမှန် လူမျိ ေး၊ အသောေးအဘရောင်၊

ောသောဘရေး၊

”

နိင
ု င
် သ
ံ ောေး၊ လိငစ
် တ
ိ တ
် မ
ိ ်ေးညွတမ
် ှု၊ ကျောေး/မဖြစ်မှု၊ လိငခ
် ံယခ
ူ ျက် သိမဟု
ု ့် တ ် မသန်စွမ်ေးမှုတကိ
ို ့် ု အဘဖခခံ၍
ကျ ေးလွန်ဘသော ရောဇဝတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်

?

?

“အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစ်ပွောေးဘသော ရောဇဝတ်မှု”နှင့််
“အမုန်ေးပွောေးမှုဖြစ်ရပ် ” ကကောေး ိှ ကွောဖခောေးချက်မှော

အ ယ်နည်ေး
အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုတင် “ရောဇဝတ်မ”ှု တစ်ခိုပါဝင်ပပေး
ဆယဘိုယျအောေးပြင့်် ဆနှောင်ယ
ို ့် တ်
့် ှက်တိုက်ခိုက်ပခင်ေးနှင/့်် သမဟို
ကိုယ်ထလက်ဆရောက် ကျူေးလန်မှု၊ လူသတ်မှု၊ မေးကင်ေးပစ်ပခင်ေး၊
ပပည်သပ
ူ ိုငပ
် စစည်ေး ြျက် ေးမှု သမဟို
ို ့် တ် ယင်ေးကသ
့် ဆသော
ို ့်
ရောဇဝတ်မှုမျောေး
ကျူေးလန်ရန် ပခမ်ေးဆပခောက်မှုမျောေးကသ
့် ဆသော
ို ့်
အကကမ်ေးြက် ရောဇဝတ်မှုတို ့်
ပါဝင်ပါသည်။ ရောဇဝတ်မှု မကျူေးလန်ခလ
် င် အ ပ
ို ါရောဇဝတ်မှုမျောေးကို
့် ျှငပ
ကျူေးလန်ရန် အပခောေးသူတစ်ဦေးနှင့်် ပူေးဆပါင်ေးကကံစည်ပခင်ေး သမဟို
ို ့် တ်
အပခောေးသူတစ်ဦေးကို ခိုငေး် ဆစပခင်ေးတသည်
ို ့်
လည်ေး အကျံြုံေးဝင်ပါသည်။
အမိုနေး် ပောေးပခင်ေးပြစ်ရပ်သည် ရောဇဝတ်မှုမျောေးမဟိုတ်ဆသော ဘက်လိုက်ဆသော
လိုပ်ဆ ောင်ချက်မျောေးပြစ်ပပေး အကကမ်ေးြက်မှု၊ ပခမ်ေးဆပခောက်မှုမျောေး သမဟို
ို ့် တ်
ဆပမရော၊ အဆ ောက်အဦြျက် ေးမှုမျောေး မပါဝင်ပါ။ အပြစ်မျောေးဆသော
သောဓကမျောေးမှော လူမျြုံေးဆရေး စပ်စဆပပော မ
ို ှုကသ
့် ဆသော
ို ့်
ပံိုစံပြင့််
ြယ်ကကဉဆပပော ပို ခင်ေးမျောေး ပြစ်သည်။

အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစ်ပွောေးဘသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးမှော “ပံုမှန်”
ရောဇဝတ်မှုမျောေးနှင့်် မည်သမည်
ုိ ့် ပံုကဖပောေးသနည်
ွ
ေး
အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးသည်
အပခောေးရောဇဝတ်မှုအမျောေးစိုထက် ကျယ်ပပန်ဆသောသက်
ဆရောက်မှုမျောေး ရှသည်။
့်
အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုသောေးဆကောင်မျောေးတင် ရောဇဝတ်မ၌
ှု
တက
ို ရ
် ို ကပ
် စ်မှတထ
် ောေးခံရသူ သောမက ၎င်ေးတက
ို ့် သ
့် ဆသော
ို ့်
အပခောေးသူမျောေးလည်ေး
ပါဝင်သည်။ အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးသည် မသောေးစိုမျောေး၊
ရပ်ရောမျောေးအဆပေါ် သက်ဆရောက်မှုရှပပေး တစ်ခါတစ်ရံ၌ နင
ို င
် တ
ံ စ်ခလ
ို ေးံို အဆပေါ်

?

သက်ဆရောက်မှုရှသည်။

အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစ်ပွောေးဘသော ရောဇဝတ်မှုအောေး
စွချက်တင်ဖခင်ေးသည် “ပံုမှန်” ရောဇဝတ်မှုတစ်ခုအောေး
စွချက်တင်ဖခင်ေးနှင့်် မည်သမည်
ုိ ့် ပံုဖခောေးနောေးပါသနည်ေး
အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှု ဥပဆဒမျောေးသည် ပပည်နယ် တစ်ခိုနင
ှ တ
့်် စ်ခို
ကပပောေးနင
ို သ
် ည်။ ပပစ်မှုကျူေးလန်သသ
ူ ည် ဘက်လိုက်ဆသော အရင်ေးခံအဆကကောင်ေးအရင်ေးပြင့််

?

ရောဇဝတ်မှုကျူေးလန်ခ့်ဆကကောင်ေး လံိုဆလောက်ဆသော သက်ဆသပပချက်ရှပါက

အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစ်ပွောေးဘသော ရောဇဝတ်မှုကို
အ ယ်ဘကကောင့်် တိင
ု က် ကောေးသင်ပ
့် ါသနည်ေး

ပပစ်ဒဏ်တိုေး၍ချထောေးနင
ို ဆ
် ကကောင်ေး အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှု
ဥပဆဒအမျောေးစိုတင် ဆြော်ပပထောေးပါသည်။ ထအပပင်
ို ့်
တစ်ခါတစ်ရံ၌
အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှု ဥပဆဒအမျောေးစိုမျောေးသည်
အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးကို စချက်တင်ရော၌ ပါဝင်ဆ
ပပည်နယ်

အမှနတ
် ကယ်ပြစ်ပောေးသည့်် အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးနှင့််

နည်ေးပညောပင
ို ေး်

တရောေးဥပဆဒစိုေးမိုေးဆရေးအြွေ့အစည်ေးထံ တိုငက် ကောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးကကောေးတင်

တိုေးပမင်ဆ
့် ပေးဆ

သသောထင်ရှောေးဆသော ပခောေးနောေးချက်တစ်ခရ
ို သည်
ှ
။ နစ်နောသူမျောေးကို

င
ို ရ
် ောနှင့်် မှုခင်ေးဆ

ေးပညော

င
ို ရ
် ော ကူညပံ့်ပိုေးမှုမျောေးကို

ောင်သည်။ ပပည်နယ် သမဟို
ို ့် တ် ဆဒသတင် အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးဆသော

ရောဇဝတ်မှုဥပဆဒ မရှဆသော်လည်ေး အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးကို

ပံ့်ပိုေးကူညဆကကောင်ေးပပသပပေး ကူညဆပေးရန်သောမက လူအသ
က
ို ်အဝန်ေးသည်
့်
အ

ောင်ရက်သည့််

င
ို ရ
် ောနှင့်် ဆဒသနတရ တရောေးဥပဆဒစိုေးမိုေးဆရေးအြွေ့အစည်ေးထံ ဘဏ္ဍောဆရေး၊

တိုငက် ကောေးနင
ို သ
် ည်သောပြစ်သည်။

ိုပါရောဇဝတ်မအ
ှု မျြုံေးအစောေးမျောေးကို သည်ေးခံမည်မဟိုတဆ
် ကကောင်ေး ရှငေး် လင်ေးဆသော

အမှောစကောေးတစ်ရပ်ကို ဆပေးပရန်
ို ့် အတက် အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးကို
တိုငက် ကောေးရန် အဆရေးကကေးပခင်ေးပြစ်သည်။ အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးကို
တိုငက် ကောေးပခင်ေးပြင့်် ရပ်ရောမျောေးနှင့်် တရောေးဥပဆဒစိုေးမိုေးဆရေးအြွေ့အစည်ေးတသည်
ို ့်
ရပ်ရောအတင်ေးရှ ပပဿနော၏အတိုငေး် အတောကို

?

အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစ်ပွောေးဘသော ရောဇဝတ်မှု သိမဟု
ု ့် တ ်
အမုန်ေးပွောေးဖခင်ေးဖြစ်ရပ် ကို မည်ကသ
့် တိ
ုိ ့် င
ု က် ကောေးရမည်နည်ေး

အပပည်အ
့် ဝနောေးလည်သဆဘောဆပါက်နင
ို မ
် ည်ပြစ်ပပေး ဘက်လိုက်ပခင်ေးနှင့်် အမိုနေး် တရောေးကို
အဆပခခံသည့်် တိုက်ခိုက်မမ
ှု ျောေးကို တောေး

ေးရန်နင
ှ ့်် ရင်

ပြစ်ရပ်ကို အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးအောေး

င
ို ရ
် န် ရင်ေးပမစ်မျောေး

ထောေးရှဆပေးနင
ို မ
် ည်ပြစ်သည်။ ပြစ်ရပ်တစ်ခသ
ို ည် အမိုနေး် ပောေးရောမှပြစ်ပောေးဆသော

ဆပခရောခံလျက်ရှသည့်် ရပ်ရောအြွေ့အစည်ေးမျောေးထံ တင
ို က် ကောေးရန် စဉေးစောေးပါ။

ရောဇဝတ်မှု သမဟို
ို ့် တ် အမိုနေး် ပောေးပခင်ေးပြစ်ရပ်ကို ပြစ်ပောေးဆစပခင်ေးမရှဆသော်လည်ေး

ယင်ေးမှော အချက်အလက်ရယူစိုဆ

စံိုစမ်ေးစစ်ဆ

ေးမှုပပြုံလိုပ်နင
ို ဆ
် စရန်အတက် အ

ိုပါကစစကို တိုငက် ကောေးသင်ပ
့် ါသည်။

ောင်ေးရန် ရည်ရယ်ချက်မျောေးအတက်သော

ပြစ်သည်။ တရောေးဥပဆဒစိုေးမိုေးဆရေးအြွေ့အစည်ေးနှင့်် FBI ထံသလည်
ို ့်
ေး

ရင်ေးဖမစ်မျောေး

တိုငက် ကောေးသင်ပ
့် ါသည်။

ဥပဆဒဆရေးရော အကူအညနှငစ
့်် ပ်လျဉေးဆသော သတင်ေးအချက်အလက်မျောေး
ပိုမိုသရှနင
ို ဆ
် စရန်အတက် National Asian Pacific Bar Association’s (NAPABA) Hate
Crime Resources (နင
ို င
် လ
ံ ေးံို

င
ို ရ
် ော အောရှပစြတ်အြွေ့အစည်ေး၏ အမိုနေး် ပောေးရောမှ

ပြစ်ပောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုရင်ေးပမစ်မျောေး) ထံ
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources မှတစ်
ဝင်ဆရောက်ကကည်ရ
့် ှု ပါ။

င့််

COVID-19 င
ို ရ
် ော အချက်အလက်မျောေးကို
ပမ
ို သ
ို ရှနင
ို ဆ
် စရန်အတက် Asian & Pacific Islander American
Health Forum (အောရှနင
ှ ့်် ပစြတ်ကျွနေး် သောေး
အဆမရကန်ကျန်ေးမောဆရေးြိုရမ်) ၏ဝဘ် က
ို က
် ို apiahf.org
မှတစ် င့်် ဝင်ဆရောက်ကကည်ရ
့် ှု ပါ။

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/

