
ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ

1
ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰੋ

3

ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਖਰਕਾਰਡ ਕਰੋ
2

ਖਕਸੇ ਕਖਿਉਖਨਟੀ ਸੂੰ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
4

ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਹਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਤੁਹਾਡੀ

ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਹਿਆ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

● ਜੇ ਜਰ ਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁਰੂੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ।

● ਹਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਜਸ ਤੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ

ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

● ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਹਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਹਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ!

ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਹਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹਲਿੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ।

● ਹਜੂੰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ।ੋ

● ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਬਣਾਓ

(ਹਜਵੇਂ ਕੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਮੇਲ ਜਾਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਲਾਾਂ ਦੀ

ਹਰਕਾਰਹਡੂੰਗ)।
● ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਾਂ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗਰੈਹਿਟੀ, ਅਤੇ/ਜਾਾਂ

ਤੋੜ-ਿੋੜ ਦੇ ਸਬ ਤ ਤਸਵੀਰਾਾਂ।

● ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਇਸਦੀ
ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ

ਵਾਹਲਆਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹਵਸਹਤਰਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਜਾਾਂਚ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸੂੰਪਰਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਜ ਨੂੰ ਬਰ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਕਰੋ।

● 1-800-225-5324 ‘ਤੇ FBI ਨ ੂੰ ਇੱਕ ਸੱ਼ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ

ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ

ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

● ਹਕਸੇ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਸੂੰਗਠਨ ਨ ੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ

ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦੇਿ ਹਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ

ਹਸਰਿ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ

ਸਥਾਨਕ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਲਾਗ ਕਰਣ ਅਤੇ FBI ਨ ੂੰ ਵੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

● ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂਆਪਣੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਹਥਤੀ ਬਾਰੇ ਹਚੂੰਤਤ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ
ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਪਰਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਹਿਆ

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਹਸ਼ਕਾਰ ਹਨ।

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਸੂੰਸਥਾ ਨਾਲ

ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਕਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ
ਅਨੁਵਾਦ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜਾਾਂ ਮਨੋਹਵਹਗਆਨਕ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮੂੰਗ

ਕਰਨ, ਹਕਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਮੀਡੀਆ ਨ ੂੰ ਸੂੰਭਾਲਣ, ਿੂੰਡ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਹਵਚ

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਿਝੀ 
ਗਈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਜਾਤੀ, ਰੂੰ ਗ, ਧਰਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੁੱ ,, ਖਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਖਲੂੰ ਗ, 
ਖਲੂੰ ਗ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਅਪੂੰ ਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

””
“

ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੈ?

ਸਰੋਤ 
ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ, ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, National Asian Pacific Bar 

Association (NAPABA) ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਸਰੋਤ
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources ਤੇ ਜਾਓ।

COVID-19 ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Asian & Pacific Islander 

American Health Forum ਵੈੱਬਸਾਈਟ apiahf.org ਤੇ ਜਾਓ।

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


Ensure Your Safety 

& Seek Help

1
Report The Incident

3

Record Details About The 

Incident 

2

Contact A Community 

Organization

4

Your first and foremost priority should 

be to ensure your physical safety!

+ Seek medical attention immediately, if 

necessary. 

+ Talk to someone you trust about the 

experience. 

+ Remember that hate crimes can happen to 

anyone. You are not to blame!

After the initial shock of the incident 

has passed, write down exactly what 

happened.

+ Include as many specific details as possible.

+ Keep and make copies of all documentation 

(e.g., hate mail or recordings of hate calls).

+ Photograph any physical injuries, offensive 

graffiti, and/or evidence of vandalism.

+ If you experience hate, you should report it.  

Contact local law enforcement and provide them 

with detailed information. Secure the names, 

contact information, and badge numbers of the 

investigating officers.
+ Report a suspected hate crime to the 

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

preferred language for translation services.

+ Consider reporting the incident to a community 

organization that is tracking hate crimes. This is 

only for data collection purposes. You should 

also report to local law enforcement and the FBI.

+ If you are concerned about your immigration 

status, consider seeking legal advice. U.S. 

immigration law provides several protections for 

immigrants who are victims of crime.

Contact a local community organization for 

assistance and support. Community 

organizations may be able to assist with dealing 

with law enforcement, language translation, 

seeking medical care or psychological 

counseling, locating an attorney, handling media, 

fundraising, and identifying a support network.

… A crime committed based on the victim’s perceived 

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

orientation, gender, gender identity, or disability.

””
“

Resources for more information on...

Legal aid, working with law enforcement, mental health and 

more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s 

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

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American 

Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

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

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


ਿੁੱ ਢਲੀ ਜਾਂਚ

ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਧਕਾਰੀ ਪਹਹਲਾਾਂ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ

‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਫਾਲੋ-ਅਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਕ ਇਸ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਹਧਕਾਰੀ

ਇੂੰਟਰਹਵਉਆਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੱ਼ਕੀ ਹਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਹਗਰਿਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ FBI 

ਸ ਹਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਸ ਚਕ
ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਧਕਾਰੀ ਹੇਠਾਾਂ ਹਦੱਤੇ ਪੱਿਪਾਤੀ ਸ ਚਕਾਾਂ ‘ਤੇ
ਹਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ: ਨਸਲੀ, ਨਸਲੀ, ਹਲੂੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਹਭਆਚਾਰਕ

ਅੂੰਤਰ; ਹਟੱਪਣੀਆਾਂ, ਹਲਿਤੀ ਹਬਆਨ, ਜਾਾਂ ਇਸ਼ਾਹਰਆਾਂ; ਡਰਾਇੂੰਗ, ਹਚੂੰਨ੍, 
ਹਚੂੰਨ੍ ਜਾਾਂ ਗਰਾਹਿਟੀ; ਸੂੰਗਹਠਤ ਨਫ਼ਰਤ ਸਮ ਹ; ਹਪਛਲੇ ਪੱਿਪਾਤੀ ਅਪਰਾਧ

ਜਾਾਂ ਘਟਨਾ।

FBI ਸ਼ਿ ਲੀਅਤ
Federal Bureau of Investigation (FBI) ਸੂੰਘੀ ਨਾਗਹਰਕ

ਅਹਧਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਨ ੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਏਜੂੰਸੀ ਹੈ। FBI ਦੀ

ਹਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਹਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਹੇਟ ਕਰਾਈਮਜ਼ ਯ ਹਨਟ ਜਾਤੀ, ਰੂੰਗ, 
ਧਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮ ਲ, ਹਜਨਸੀ ਰਝੁਾਨ, ਹਲੂੰਗ ਪਛਾਣ, ਅਪੂੰਗਤਾ, ਜਾਾਂ
ਹਲੂੰਗ ਪਰਤੀ ਪੱਿਪਾਤ ਦਆੁਰਾ ਪਰੇਹਰਤ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਬੂੰ ਦ ਆਂ ਨ ੂੰ ਖਵਕਸਤ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਿਾਸ ਟਾਰਗੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਬਣਾਓ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਹਚਆਾਂ ਨ ੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸੋ ਹਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਹ ਹਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਕਉ ਾਂ।

ਇੱਕ ਪਰੈਸ ਖਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ

ਜੇ ਹਵਸ਼ਾ ਿਬ਼ਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰੈਸ ਹਬਆਨ ਹਵੱਚ ਇਹਨਾਾਂ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ

ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰੋ: ਕੌਣ? ਕੀ? ਕਦੋਂ? ਹਕਥ?ੇ ਹਕਉ ਾਂ? ਅਤੇ
ਹਕਵੇਂ? ਪਰੈਸ ਹਬਆਨ ਨ ੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਿੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣ: http://bit.ly/3lGglJD

ਇੱਕ ਬਲਾੱਗ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਖਲਿੋ

ਆਪਣੇ ਮੁੱਿ ਹਬੂੰਦ ਸੂੰਿੇਪ ਹਵੱਚ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਭਰੋਸਯੇੋਗਤਾ

ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਬ ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਹਜੂੰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ
ਸੂੰਿੇਪ ਅਤੇ ਹਬੂੰਦ ਤੇ ਰਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ, ਵਧੇਰੇ
ਵੇਿਣਯੋਗਤਾ ਲਈ ਹੈਸ਼ਟੈਗ #StopAAPIHate ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕਰਨਾ ਹਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਾਂ, ਪੀੜਤ
ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਹਚੂੰਤਾਵਾਾਂ ‘ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀ ਾਂਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

“

”

ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਿੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੂੰ ਿ ਕਰਨਾ
ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਮੀਡੀਆ

ਸਰੋਤ 
ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ, ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, National Asian Pacific Bar 

Association (NAPABA) ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਸਰੋਤ
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources ਤੇ ਜਾਓ।

COVID-19 ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Asian & Pacific Islander 

American Health Forum ਵੈੱਬਸਾਈਟ apiahf.org ਤੇ ਜਾਓ।

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

“

”

Working With…Working With…

https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
https://www.apiahf.org/
https://www.justice.gov/hatecrimes/get-help-now
https://www.apiahf.org/press-release/apiahf-condemns-anti-asian-hate-and-calls-for-racial-healing/


ਕਖਿਉਖਨਟੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਲਈ ਚੈੈੱਕਖਲਸਟ

ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨ ੂੰ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ
ਪੀੜਤ ਹਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿਾਸ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ

ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਪੁਹਲਸ ਹਰਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, 
ਪੁਹਲਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜਾਾਂ

ਮਨੋਹਵਹਗਆਨਕ ਸਲਾਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਹਕਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪਤਾ

ਲਗਾਉਣ, ਹਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ
ਪੁੱਛਹਗੱਛ ਨ ੂੰ ਸੂੰਭਾਲਣ, ਹਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ

ਹਨ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਿਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਹਕ ਪੀੜਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ

ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ

ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਟਰੈਕ

ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

ਹਸਰਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨ ੂੰ ਹਰਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ।

ਲਾਅ ਇਨਿੋਰਸਮੈਂਟ ਨ ੂੰ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

● ਸਥਾਨਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ

ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹਵਸਹਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਜਾਾਂਚ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ

ਬੈਜ ਨੂੰ ਬਰ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਕਰੋ।

● 1-800-225-5324 ‘ਤੇ FBI ਨ ੂੰ ਇੱਕ ਸੱ਼ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ

ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਾਂ

ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

● ਘਟਨਾ ਨ ੂੰ ਹਕਸੇ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਸੂੰਗਠਨ ਨ ੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਿ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਹਜਵੇਂ ਹਕ
Stop AAPI Hate ਨ ੂੰ । ਇਹ ਹਸਰਿ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ

ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕੂੰ ਿਾਂ ਖਵਰੁੱ ਧ ਬੋਲੋ
ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਾਂ ਦੀ ਤੁਰੂੰਤ ਹਨੂੰ ਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ

ਜੋ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਹ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਹਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਹਕ ਨਫ਼ਰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ

ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ

ਜੁਰਮਾਾਂ ਹਵਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
● ਸੂੰਚਾਰ: ਇੱਕ ਪਰੈਸ ਹਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ; ਸਥਾਨਕ

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ; ਇੱਕ ਪਰੈਸ ਕਾਨਿਰੂੰਸ ਦਾ

ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ

● ਕਹਮਉਹਨਟੀ: ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰੋ; 
ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਹਜਤ

● ਸਰਕਾਰ: ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਾਂ ਹਚੂੰਤਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹੱਲ

ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ, 
ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੂੰਘੀ ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਦੀ

ਸੁਹਵਧਾ ਹਦਉ।

ਕਖਿਉਖਨਟੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ 
ਕਰੋ
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਾਂ, ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਬਰੀਹਿੂੰਗਜ਼, ਟਾਉਨ ਹਾਲ ਮੀਹਟੂੰਗਾਾਂ ਦੀ

ਸਹ ਲਤ, ਕਾਨਿਰੂੰਸਾਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਆੁਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ

ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਅਤੇ ਹਹੂੰਸਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ

ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਪੈਨਲ ਹਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ, ਅਤੇ ਕਹਮਉਹਨਟੀ
ਹਸੱਹਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ।

ਨਫ਼ਰਤ ਖਵਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 
ਬਣਾਓ
ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਹਵਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧ ਟਾਸਕ ਿੋਰਸ

ਨ ੂੰ ਬਣਾਓ ਜਾਾਂ ਹਹੱਸਾ ਲਓ ਜੋ ਹਮਲਦਾ ਹੈ

ਹਨਯਮਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ

ਨਾਲ ਜੁਹੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰੋਤ 
ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ, ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, National Asian Pacific Bar 

Association (NAPABA) ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਸਰੋਤ
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources ਤੇ ਜਾਓ।

COVID-19 ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Asian & Pacific Islander 

American Health Forum ਵੈੱਬਸਾਈਟ apiahf.org ਤੇ ਜਾਓ।

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


Checklist for 

Community Organizations

Offer Assistance to Hate 

Crime Victims 
Assess and provide for the particular needs of 

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

police report, working with police and 

prosecutors, seeking medical care or 

psychological counseling, locating an 

attorney, finding a language translator, 

handling media inquiries, obtaining financial 

assistance, and offering a support network.

Reporting Hate Crimes and 

Hate Incidents
Determine whether the victim wants law 

enforcement involvement. Reporting to law 

enforcement will prompt further investigation. 

Reporting to community organizations that 

track hate incidents will only record the 

incident.

Reporting to Law Enforcement
+ Contact local law enforcement and provide 

them with detailed information. Secure the 

names, contact information, and badge 

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

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

state your preferred language for translation 

services.

Reporting to Community Organizations
Report the incident to a community 

organization that is tracking hate crimes, like 
Stop AAPI HateThis 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/


“ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ” ਅਤੇ “ਨਫ਼ਰਤ
ਭਰੀ ਘਟਨਾ” ਖਵੱਚ ਕੀ ਅੂੰ ਤਰ ਹੈ?

?

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਹਵੱਚ ਇੱਕ “ਅਪਰਾਧ” ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਵੱਚ ਅਕਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਹਹੂੰਸਕ ਅਪਰਾਧ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਮਲਾ, ਕਤਲ, ਅਗਨੀ, ਭੂੰਨ-ਤੋੜ, ਜਾਾਂ
ਅਹਜਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਧਮਕੀਆਾਂ। ਇਹ ਹਕਸੇ ਹੋਰ

ਹਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ ਅਹਜਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਜਸ਼ ਰਚਣ ਜਾਾਂ

ਕਹਹਣ ਨ ੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਕ ਜੁਰਮ ਕਦੇ ਨਹੀ ਾਂ
ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ।

ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਪੱਿਪਾਤ ਦੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜੁਰਮ

ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਹੂੰਸਾ, ਧਮਕੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸੂੰਪਤੀ ਨ ੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਾਂ

ਪਹੁੂੰਚਾਉ ਾਂਦੀਆਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਨਸਲੀ ਗੂੰਦਗੀ ਦੇ ਰ ਪ

ਹਵੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਕੱਲੇ-ਵੱਿਰੇ ਰ ਪ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

“

””

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਿੁਕੱਦਿਾ ਚਲਾਉਣਾ
“ਖਨਯਿਤ” ਅਪਰਾਧ ਨਾਲੋਂ ਖਕਵੇਂ ਵੱਿਰਾ ਹੈ?

?

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਰਾਜ-ਦਰ-ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਿਰੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਖਵੱਚ ਵੱਧ
ਜਰੁਿਾਨੇ ਦੀ ਖਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਿਤਾ
ਸਬ ਤ ਹਨ ਖਕ ਖਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਪੱਿਪਾਤ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਨਾਲ
ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ
ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਖਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ
ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ
ਵਾਖਲਆਂ ਨ ੂੰ ਖਵੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਖਸਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖਕ ਖਕਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਖਵੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ
ਜੁਰਿਾਂ ਦਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਫਰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿੈਨ ੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਖਕਉਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

?

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਾਂ ਹਵੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਹਵੱਚ

ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜਹੜੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾਜੁ਼ਕ ਹੈ ਨਾ ਹਸਰਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਲਹਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੂੰਦੇਸ਼
ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹਕ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਇਸ ਹਕਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਨ ੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਾਂ

ਕਰੇਗੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਾਂ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਅਤੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ

ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਹਕਸੇ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਹਵੱਚ ਸਮੱਹਸਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨ ੂੰ

ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਹਦੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਿਪਾਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ

ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਮਹਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ

ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਜਾਾਂਚ ਹੋ
ਸਕੇ।

ਿੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਘਟਨਾ
ਬਾਰੇ ਖਕਵੇਂ ਦੱਸਾਂ?

?

ਹਕਸੇ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਸੂੰਗਠਨ ਨ ੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਵਚਾਰ

ਕਰੋ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦੇਿ ਹਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਰਿ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ

ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਲਾਗ ਕਰਣ ਅਤੇ

FBI ਨ ੂੰ ਵੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਿਾਂ ਨ ੂੰ “ਖਨਯਖਿਤ” ਜੁਰਿਾਂ ਤੋਂ
ਖਕਵੇਂ ਵੱਿਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

?

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਿਾਂ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਖਕਸਿਾਂ ਦੇ ਜੁਰਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਵਆਪਕ ਪਰਭਾਵ
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਖਵਚ ਨਾ ਖਸਰਫ
ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਤੁਰੂੰ ਤ ਖਨਸ਼ਾਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਬਲਖਕ ਉਨਹ ਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਿ ਪਖਰਵਾਰਾਂ, ਖਫਰਖਕਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ ਰੀ
ਕੌਿ ਨ ੂੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤ ਦੀ

ਸਮਝੀ ਗਈ ਜਾਾਂ ਅਸਲ ਜਾਤੀ, ਰੂੰਗ, ਧਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁ,ੱ, ਹਜਨਸੀ ਰਝੁਾਨ, ਹਲੂੰਗ, ਹਲੂੰਗ
ਪਛਾਣ ਜਾਾਂ ਅਪੂੰਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ 
ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ, ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, National Asian Pacific Bar 

Association (NAPABA) ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਸਰੋਤ
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources ਤੇ ਜਾਓ।

COVID-19 ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Asian & Pacific Islander 

American Health Forum ਵੈੱਬਸਾਈਟ apiahf.org ਤੇ ਜਾਓ।

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

?

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

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://www.standagainsthatred.org/
https://stopaapihate.org/

