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រយករណ៍អំពីករសម�ប់/ករេរ សេអង 

សមាជិកសហគមន៍បានប��ូ នបន�េទកន់ Washington State Commission on Asian Pacific American 

Affairs (CAPAA) នូវឧប្បទ�វេហតុៃនសម�ប់ែដលេផា� តេគាលេដេល្របជាជនៃនពូជពង្សបុព�បុរស 

ជាជនជាតិអសីុ និងអ�កេកះប៉ាសីុហ�ិក (API) ក�ុងអំឡុងកររតត្បាតេរគ COVID-19 ជាសកល។ 

ជាអកុសល CAPAA មិនេធ�ករងរសង�មកិច� េហយេយងក៏អចនឹងមិនផ�ល់ករពិេ្រគាះ 

ផ�ូវច្បាប់ដូចគា� ែដរ។ េយងជំរញុជនរងេ្រគាះទំងអស់ៃនទេង�សម�ប់ឲ្យេធ�សកម�ភាពដូចតេទេនះ៖ 

រកជំនួយេវជ�ស�ស� ្របសិនេបចំបាច់។ 

សរេសរនូវេសចក�ីលម�ិតទំងអស់ៃនបទេល�សឲ្យបានឆាប់តមែដលអចេ្រកយពីឧប្បទ�វេហតុ។ រមួប

��ូ លនូវេភទ អយុ កម�ស់ ជាតិសសន៍ ទម�ន់ សេម��កបំពក់ និងបុគ�លិកលក�ណៈែដលែបងែចក 

ភាពខុសគា� េផ្សងេទៀតរបស់ឧ្រកិដ�ជន។ ្របសិនេបមានករគំរមកំែហង ឬមតិេយាបល់លេម��ត 

ណាមួយ្រត�វបានេធ�េឡង សូមរមួប��ូ លពួកវេនក�ុងរបាយករណ៍។ 

េធ�របាយករណ៍។ រយករណ៍ពីឧប្បទ�វេហតុេទកន់ែផ�កអនុវត�ច្បាប់ក�ុងមូលដ� នរបស់អ�ក។ 

្របសិនេបជនរងេ្រគាះមិនចង់េទកន់បូ៉លិសេទ ដក់ប��ូ នរបាយករណ៍េទកន់្រក�មករងរ 

សិទ�ិពលរដ�/សិទ�ិមនុស្សក�ុងមូលដ� នេនក�ុងតំបន់អ�ក)។ េបេទះបីជាឧប្បទ�វេហតុមិនបំេពញបាន្រគប់

េទតមនិយមន័យផ�ូវច្បាប់ៃនបទេល�សសម�ប់ក៏េដយ វេនែតមានសរៈសំខន់ដែដលក�ុង 

កររយករណ៍វេទកន់អង�ភាពដ៏សម�សប។ សូមេយាងេទកន់ព័ត៌មានែដលបានរយ 

ខងេ្រកមេនះ។ 

រដ� ភិបាលរដ� េខនធី និងទី្រក�ង និងអង�ភាពដៃទេទៀតជាេរឿយៗមានទីកែន�ងេដម្ីបរយករណ៍ទ 

េង�សម�ប់ និងេរ សេអង េដយរមួមាន បុ៉ែន�មិនកំណត់្រតឹមែត ធនធានែដល្រត�វបានរយខងេ្រកម៖ 

• Washington State Human Rights Commission 
េនេ្រកមច្បាប់ មនុស្ស្រគប់របូមានសិទ�ិរចួផុតពីករេរ សេអងេនកែន�ងេធ�ករ េនក�ុងលំេន 

ដ� េនក�ុងទីកែន�ងសធារណៈ ឬេនេពលែស�ងរកឥណទន និងករធានារ៉ប់រង។ បុគ�លណា 

មា� ក់ែដលេជឿថាគាត់្រត�វបានេរ សេអងេដយែផ�កេលស� នភាពជាថា� ក់ជនែដល្រត�វបានករព

រអចដក់បណ�ឹ ងេចទ្របកន់ករេរ សេអងស្រមាប់និេយាជក អ�កផ�ល់លំេនដ� ន 

និងអជីវកម�បាន។ 

• King County Office of Civil Rights 
ករយិាល័យេនះមានសមត�កិច�េដម្ីបេដះ�សយបណ�ឹ ងពីករេរ សេអងែតស្រមាប់រដ� ភិបាល

េខនធី ឃីង និងស្រមាប់និេយាជក អ�កផ�ល់លំេនដ� ន 

https://www.hum.wa.gov/file-complaint
https://kingcounty.gov/elected/executive/equity-social-justice/civil-rights.aspx
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និងអជីវកម�េនក�ុងែផ�កែដលមិន្រត�វបានដក់រមួប��ូ លជាមួយេខនធីឃីង (ខងេ្រកទី្រក�ង) 

ែតបុ៉េណា� ះ។ 

• Seattle Office for Civil Rights 
ករយិាល័យេនះអនុវត�ច្បាប់ែដលករពរអ�ក្របឆំាងនឹងករេបៀតេបៀនែបបេរ សេអងេនក�ុងលំ

េនដ� ន កែន�ងករងរ ឬទីកែន�ងសធារណៈក�ុងរង�ង់ែដនកំណត់របស់ទី្រក�ងសីុអថល។ 

• Spokane Police Department៖ កររយករណ៍ពីបទេល�សសម�ប់ និងអគតិលេម��ង 

ទំព័រេនះមានព័ត៌មានស�ីអំពីអ�ីជាបទេល�សសម�ប់ និងរេបៀបរយករណ៍ពីវ។ 

• City of Spokane’s Human Rights Commission 
េនះជាចំណុចទំនាក់ទំនងសម�សប ្របសិនេបអ�កស� ក់េនក�ុងទី្រក�ងស�ូេកន។ ទំព័រមានព័ត៌ 

មានស�ីអំពី្របេភទបណ�ឹ ងខុសៗគា� ។ 

• ទ្រមង់ែបបបទរយករណ៍ឧប្បទ�វេហតុសម�ប់របស់ Spokane County Human Rights Task Force 

េនះគឺជាចំណុចទំនាក់ទំនងសម�សប ្របសិនេបអ�កស� ក់េនកែន�ងេផ្សងេទៀតេនក�ុ 

ងេខនធីស�ូេកន។ 

រយករណ៍ពីឧប្បទ�វេហតុេទកន់អង�ភាពមួយៃនអង�ភាពដូចតេទេនះេដម្ីបជួយអប់រសំធារណជន

ស�ីអំពីអ�ីែដលកំពុងេកតេឡង និងេរៀបចំបេង�តរបូរងេគាលនេយាបាយ។ អ�កអចេទកន់៖ 

• េ្រកយឈរ្របឆំាងនឹងករសម�ប់ 

Asian Americans Advancing Justice កំពុងតមដនឧប្បទ�វេហតុៃនភាពអគតិលេម��ង។ 

េដយែចករែំលកអ�ីែដលអ�កបានជួប្របទះ ឬបានេឃញផា� ល់ែភ�ក អ�កអចអប់រសំធារណជន 

ផ�ល់អំណាចដល់អ�កដៃទ បង� ញអ�កផ�ល់េសវកម�ែដលជំនួយគឺ្រត�វករ និងព្រងឹងកិច�្របឹងែ្រប 

ងករសូ៊មតិគំា្រទស្រមាប់ករេឆ�យតបនឹងបទេល�សសម�ប់ និងករបង� រ។ ទ្រមង់មានជាភា 

សអង់េគ�ស ចិន (អក្សរចិនបុរណ សម័យ) កូេរ ៉និងេវៀតណាម។ 

• ទ្រមង់ែបបបទឧប្បទ�វេហតុសម�ប់របស់ AAPI 

OCA – Asian Pacific American Advocates េប�ជា� ចិត�ក�ុងករអភិវឌ្ឍឲ្យចេ្រមនេជឿនេលឿ 

នសុខុមាលភាពសង�ម នេយាបាយ និងេសដ�កិច�ៃនជនជាតិអេមរកិេដមកំេណ តអសីុ 

និងអ�ក�ស�កេកះប៉ាសីុហ�ិក (AAPIs)។ ករដក់ប��ូ នឧប្បទ�វេហតុសម�ប់តមរយៈ 

ទ្រមង់ែបបបទេនះនឹងជួយេយង OCA - Asian Pacific American Advocates ្រត�តពិនិត្យ 

តមដនករសម�ប់ចំេពះ AAPIs េនទូទំង្របេទស។ 

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://my.spokanecity.org/bcc/commissions/spokane-human-rights-commission/
https://www.spokanecountyhumanrightstaskforce.org/hate-report
https://www.standagainsthatred.org/
https://www.ocanational.org/aapi-hate-incident-form
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• ប�្ឈប់  សម�ប់ AAPI 

Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON) និង Chinese for Affirmative Action (CAA) 

បានេបកដំេណ រករមជ្ឈមណ� លរយករណ៍េនះេឡងេដម្ីបអនុ�� តសមាជិ 

កសហគមន៍ឲ្យរយករណ៍ឧប្បទ�វេហតុសម�ប់ែដលពួកេគបានជួប្របទះ។ ព័ត៌មានបុគ�ល 

រមួមានព័ត៌មានលម�ិតអំពីអត�ស�� ណផា� ល់ខ�ួន នឹង្រត�វបានរក្សោជាករសមា� ត់ េហយ 

នឹង្រត�វបានែចករែំលកែតេដយមានករអនុ�� តែតបុ៉េណា� ះ។ ជារមួ ព័ត៌មាននឹង្រត�វ 

បានេ្រប្របាស់ស្រមាប់ជំនួយ ករសូ៊មតិគំា្រទ និងករអប់រ។ំ ទ្រមង់មានជាភាសអង់េគ�ស 

េវៀតណាម ចិន កូេរ ៉ែខ�រ ៃថ និងជបុ៉ន។ 

ជាចុងប�� ប់ Human Rights Campaign (HRC) មានករែណនំាស្រមាប់ជនរងេ្រគាះេដ 

យបទេល�សសម�ប់៖ អ�ីែដល្រត�វេធ�្របសិនេបអ�កជាជនរងេ្រគាះៃនបទេល�សសម�ប់។ 

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

