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ਨਫ਼ਰਤ/ਿਵਤਕਰੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ 
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੇ Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA) ਨੰੂ 
COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ Asian and Pacific Islander (API) ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੰੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, CAPAA ਕੇਸ ਉਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀ ਂਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਂਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: 

ਜੇ ਜਰਰੂੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। 

ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕ ੇਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਿਲਖੋ। ਅਪਰਾਧੀ[ਆਂ] ਦੇ ਿਲੰਗ, ਉਮਰ, ਕੱਦ, 
ਨਸਲ, ਭਾਰ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਿਲਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਿਲਖੋ। 

ਿਰਪੋਰਟ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। ਜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ 
ਪੁਿਲਸ ਕੋਲ ਨਹੀ ਂਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਿਸਵਲ ਅਿਧਕਾਰ/ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਿਰਪੋਰਟ ਸਬਿਮਟ ਕਰੋ)। ਇੱਥ� ਤਕ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਂਵੀ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ 
ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਢਕੁਵੀ ਂਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ। 

ਰਾਜ, ਕਾਉਟਂੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਿਵਖੇ ਅਕਸਰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਿਵਤਕਰ ੇਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ 
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਥ� ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

• Washington State Human Rights Commission 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੰਮ, ਘਰ, ਜਨਤਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਜਾਂ ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਵਤਕਰੇ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦਾ/ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਵਰਗ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ, ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉਤੇ 
ਿਵਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• King County Office of Civil Rights 
ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਿਕੰਗ ਕਾਉਟਂੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਕੰਗ ਕਾਉਟਂੀ (ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ) ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਗ�ਿਹਤ ਿਹੱਿਸਆਂ 
ਿਵੱਚ ਮਾਲਕਾਂ, ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਿਵਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 

• Seattle Office for Civil Rights 
ਇਹ ਦਫਤਰ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੀਏਟਲ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਰਹਾਇਸ਼, ਰਜ਼ੁਗਾਰ, 
ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤ� ਬਚਾਉਦੇਂ ਹਨ। 

• Spokane Police Department: ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ 
ਇਸ ਪੇਜ ਿਵੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਕਵ� ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

• City of Spokane’s Human Rights Commission 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਪੋਕੇਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਿਚਤ ਿਬੰਦ ੂਹੈ। ਇਸ ਪੇਜ ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮਾਂ 
ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

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://my.spokanecity.org/bcc/commissions/spokane-human-rights-commission/
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• Spokane County Human Rights Task Force ਿਵਤਕਰਾ ਘਟਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਫਾਰਮ 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਪੋਕਨ ਕਾਉਟਂੀ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਿਚਤ ਿਬੰਦ ੂਹੈ। 

ਕੀ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਰਕੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਟਨਾ ਦੀ 
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀ ਂਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਿਵਤਕਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਖੜੇ ਹੋਵੋ 
Asian Americans Advancing Justice ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਜੋ ਅਨੁਭਵ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀ ਂਜਨਤਾ ਨੰੂ ਜਾਗਰਕੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿੂਜਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕੱਥੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਵਤਕਰ ੇਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆਵਾਂ 
ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਰਮ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ, ਚੀਨੀ (ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ 
ਸਧਾਰਨ), ਕੋਰੀਅਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

• AAPI ਿਵਤਕਰਾ ਘਟਨਾ ਫਾਰਮ 
OCA – Asian Pacific American Advocates, Asian Americans and Pacific Islanders (AAPIs) ਦੀ 
ਸਮਾਿਜਕ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 
ਿਵਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ OCA - Asian Pacific American Advocates ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 
ਿਵੱਚ AAPIs ਪ�ਤੀ ਿਵਤਕਰੇ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ। 

• AAPI ਿਵਤਕਰਾ ਰੋਕੋ 
Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON) ਅਤੇ Chinese for Affirmative Action (CAA) ਨੇ 
ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਿਵਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਸ�ਟਰ 
ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਸਰਫ 
ਅਨੁਮਤੀ ਲੈਕੇ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਵਰਤੀ 
ਜਾਏਗੀ। ਫਾਰਮ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਖਮੇਰ, ਥਾਈ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਅੰਤ ਿਵੱਚ, Human Rights Campaign (HRC) ਕੋਲ ਿਵਤਕਰ ੇਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੈ: ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ 
ਤੁਸੀ ਂਿਵਤਕਰ ੇਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। 

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

