
FARSI (فارسی) – FA 

 تنفر/تبعیض را گزارش دھید
، حوادث تنفر را در ھدف قرار دادن مردم دارای نژاد آسیایی و جزیره اقیانوس ۱۹-اعضای جامعھ در طی ھمھ گیری کووید

منتقل کردند. متأسفانھ،  Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)بھ ، ) API( آرام
CAPAA خواھیم اقدامات توانیم مشاوره حقوقی ارائھ دھیم. ما از ھمھ قربانیان اقدامات تنفر میدھد و ھمچنین نمیکار موردی انجام نمی

 زیر را انجام دھند:

 در صورت لزوم، از کمک پزشکی استفاده کنید. 

جنسیت، سن، قد، نژاد، وزن، لباس، و سایر خصوصیات متمایز  دداشت کنید.پس از حادثھ، در اسرع وقت ھمھ جزئیات جنایت را یا
 مجرم یا مجرمین را درج کنید. در صورت بیان ھرگونھ تھدید یا اظھار نظر مغرضانھ، موارد را در گزارش وارد کنید.

خواھند بھ پلیس مراجعھ کنند، یگ  حادثھ را بھ نیروی انتظامی محلی خودتان گزارش دھید. اگر قربانیان نمی گزارشی تھیھ کنید.
حتی اگر یک حادثھ در تعریف قانونی یک جرم  گزارش بھ گروه محلی حقوق مدنی/ حقوق بشر، در منطقھ خودتان ارائھ دھید).

 تنفرنگنجد، بازھم گزارش دادن آن بھ نھاد مربوطھ مھم است. لطفا بھ اطالعات ذکر شده در زیر مراجعھ کنید. 

ھا معموالً محلی برای گزارش اعمال تنفر و تبعیض از جملھ منابع ذکر شده در شھرستان، و شھرھا و سایر سازمانھای ایالتی، دولت
 شوند:زیر دارند، اما محدود بھ این موارد نمی

• Washington State Human Rights Commission 
ھر کس حق دارد از تبعیض در محل کار، مسکن، اقامتگاه عمومی، یا در زمان درخواست اعتبار و بیمھ،  بر اساس قانون، 

تواند اتھام  آزاد باشد. ھر فردی کھ معتقد باشد از نظر وضعیت طبقھ محافظت شده، مورد تبعیض قرار گرفتھ است، می
 کند.تبعیض را برای کارفرمایان، تأمین کنندگان مسکن، و مشاغل مطرح 

• King County Office of Civil Rights 
این دفتر صالحیت رسیدگی بھ شکایات مربوط بھ تبعیض را فقط برای دولت شھرستان کینگ و کارفرمایان، تأمین کنندگان  

 ل در بخش ھای غیر ادغامی کانتی کینگ (خارج از شھرھا) دارد.مسکن، و مشاغ

• Seattle Office for Civil Rights 
ھای عمومی در یض آمیز در مسکن، اشتغال، یا مکانکند کھ از شما در برابر آزار و اذیت تبعاین دفتر قوانینی را حمایت می 

 کند.محدوده شھر سیاتل محافظت می

• Spokane Police Department:  جرایم تنفرآمیز و تعصبگزارش 
 این صفحھ حاوی اطالعاتی درباره جرم تنفر و نحوه گزارش آن است.

• City of Spokane’s Human Rights Commission 
اقامت دارید، این کمیسیون، محل مناسبی برای تماس است. این صفحھ حاوی اطالعاتی در مورد  Spokaneاگر در شھر  

 انواع شکایات است.

  Spokane County Human Rights Task Forceفرم گزارش واقعھ تنفر  •
 این گروه ویژه، محل مناسبی برای تماس است.، Spokaneدر صورت اقامت در جای دیگری در کانتی 

افتد و شکل دادن بھ سیاست، این حادثھ را بھ یکی از نھادھای زیر گزارش دھید. ھ اتفاق میبرای کمک بھ آموزش مردم در مورد آنچ
 ھای زیر مراجعھ کنید: توانید بھ مکانمی

 در برابر تنفر بایستید •
Asian Americans Advancing Justice اید یا  کند. با بھ اشتراک گذاشتن آنچھ تجربھ کردهحوادث تعصبی را ردیابی می

توانید بھ مردم آموزش دھید، دیگران را توانمند کنید، بھ ارائھ دھندگان خدمات نشان دھید کھ در چھ اید، میشاھد آن بوده
ھا بھ  د. فرمجاھایی، بھ کمک نیاز است، و اقدامات پشتیبانی برای پاسخگویی و پیشگیری از جرایم تنفر را تقویت کنی

 ای، و ویتنامی موجود است.انگلیسی، چینی (سنتی و ساده)، کره

https://www.hum.wa.gov/file-complaint
https://kingcounty.gov/elected/executive/equity-social-justice/civil-rights.aspx
http://www.seattle.gov/civilrights/civil-rights/outreach-and-engagement/bias-hurts
https://static.spokanecity.org/documents/police/accountability/bias-based-policing/spd-reprting-hate-crimes-sheet-2020-04-06.pdf
https://static.spokanecity.org/documents/police/accountability/bias-based-policing/spd-reprting-hate-crimes-sheet-2020-04-06.pdf
https://my.spokanecity.org/bcc/commissions/spokane-human-rights-commission/
https://www.spokanecountyhumanrightstaskforce.org/hate-report
https://www.spokanecountyhumanrightstaskforce.org/hate-report
https://www.standagainsthatred.org/
https://www.standagainsthatred.org/
https://www.standagainsthatred.org/
https://www.standagainsthatred.org/
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  AAPIفرم حادثھ تنفر  •
OCA- Asian Pacific American Advocates ا و ھآمریکایی-بھ پیشبرد رفاه اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی آسیایی

 OCA- Asianاختصاص یافتھ است. ارسال حوادث تنفر از طریق این فرم بھ ما،  (AAPI)ساکنان جزایر اقیانوس آرام
Pacific American Advocates ،کند تا بر تنفر نسبت بھ کمک میAAPIدر سراسر کشور نظارت داشتھ باشیم.  ها 

 متوقف کنیدرا  AAPIتنفر از  •
Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON) وChinese for Affirmative Action (CAA)  ، این

تنفر کھ تجربھ کرده اند را گزارش دھند. اند تا بھ اعضای جامعھ اجازه دھد حوادث مرکز گزارش را راه اندازی کرده
شود و فقط با مجوز بھ اشتراک گذاشتھ اطالعات فردی، از جملھ مشخصات شناسایی شخصی، محرمانھ نگھ داشتھ می 

ھای انگلیسی، ویتنامی، ھا بھ زبانشود. در مجموع، از اطالعات برای کمک، حمایت، و آموزش استفاده خواھد شد. فرممی
 ای، خمری، تایلندی، و ژاپنی موجود است.چینی، کره

اگر قربانی جنایت تنفر شده باشید، چھ  راھنمایی برای قربانیان جنایات تنفر دارد:  Campaign Rights Human (HRC)در نھایت، 
 . باید بکنید

https://www.ocanational.org/aapi-hate-incident-form
https://www.ocanational.org/aapi-hate-incident-form
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/stop-aapi-hate/
https://www.hrc.org/resources/what-to-do-if-youve-been-the-victim-of-a-hate-crime
https://www.hrc.org/resources/what-to-do-if-youve-been-the-victim-of-a-hate-crime

