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ெவ�ப்�/பா�பாட்ைட �கார்ெசய்தல் 
COVID-19 ெப�ந்ெதாற்�ப் பரவ�ன்ேபா� ஆ�ய மற்�ம் ப��க் 
��வா�கைளக் (API) ��ைவத்� ெவ�க்கத்தக்கச ்சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தைத 
ச�க உ�ப்�னரக்ள் Washington State Commission on Asian Pasific American Affairs (CAPAA)-
க்� அஞ்சல் அ�ப்��ள்ளனர.் ெக�பயனாக, CAPAA வழக்�ப் பணிகைளேயா 
அல்ல� சட்ட ஆேலாசைனகைளேயா வழங்�வ�ல்ைல. ெவ�க்கத்தக்க 
ெசயல்களால் பா�க்கப்பட்ட அைனவைர�ம் �ன்வ�ம் நடவ�க்ைககைள 
எ�க்க நாங்கள் வ���த்��ேறாம்: 

ேதைவெயனில் ம�த்�வ உத�ையப் ெப�ங்கள். 

சம்பவத்�ற்�ப் �ற� உடன�யாகக் �ற்றசெ்சய�ன் அைனத்� 
�பரங்கைள�ம்  எ��க் ெகாள்�ங்கள். �ற்றவாளி�ன்[களின்] பா�னம், 
வய�, உயரம், இனம், எைட, உைடகள் மற்�ம் �ற ேவ�ப�த்தக்��ய 
�ணா�சயங்கைளச ்ேச�ங்கள். எந்த அச�்�த்தல் அல்ல� ஒ� சாரப்ான 
க�த்�க்க�ம் ெசால்லப்பட்��ந்தால் அ�க்ைக�ல் அவற்ைற�ம் ேச�ங்கள். 

ஓர் அ�க்ைக தயாரி�ங்கள். சம்பவம் ��த்� உங்கள் உள்�ர ்சட்ட 
அமலாக்கத்�டம் �காரளி�ங்கள். பா�க்கப்பட்டவர ்காவல்�ைற�டம் ெசல்ல 
��ம்ப�ல்ைலெயனில், ஓர ்அ�க்ைகைய உங்கள் ப����ள்ள உள்�ர ்
ச�க உரிைமகள்/மனித உரிைமகள் பணிக்���டம் சமரப்்��ங்கள். 
சம்பவமான� ெவ�ப்� �ற்றசெ்சயலாக சட்ட �ளக்கப்ப� ஆகாெதனி�ம், 
�ைறயான அைமப்�டம் அ�க்ைகயளிப்ப� அவ�யம். �ேழ 
பட்�ய�டப்பட்�ள்ள தகவல்கைளப் பாரக்்க�ம். 

மாகாண, மாவட்ட, நகர ஆட்�கள் மற்�ம் �ற அைமப்�களில் ெவ�ப்�ச ்
ெசயல்கள் மற்�ம் பா�பா� உள்ளிட்ட ஏைனயவற்ைற �காரளிப்பதற்� ஓர ்
இடம் உண்�. அத்த� வள ஆதாரங்கள் �ேழ பட்�ய�டப்பட்�ள்ளன: 

• Washington State Human Rights Commission 
சட்டத்�ன்�ழ், ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் பணி�ல், �ட்�ல், ெபா� ����ல் 
அல்ல� கடன் அல்ல� காப்�ட்ைட நா�ம்ேபா� பா�பா�ன்� இ�க்க 
உரிைம�ள்ள�. பா�காக்கப்பட்ட ச�க நிைல�ன் அ�ப்பைட�ல் 
தன்�� பா�பா� காட்டப்பட்டதாக நம்�ம் அைனத்�த் தனிநபரக்�ம் 
ெதா�ல் உரிைமயாளரக்ள், �ட்� வச� அளிப்பவரக்ள் மற்�ம் 
வணிகங்க�க்� எ�ராக பா�பா� �ற்ற வழக்� ப�யலாம். 

• King County Office of Civil Rights 
இந்த அ�வலகத்�ற்� �ங் மாவட்ட நிரவ்ாகம் மற்�ம் �ங் மாவட்டத்�ல் 
(நகரங்க�க்� ெவளி�ல்) ெதாடங்கப்பட்ட �ைளகளின் ெதா�ல் 
உரிைமயாளரக்ள், �ட்� உரிைமயாளரக்ள், வணிகங்க�க்கான 
பா�பா� சாரந்்த �காரக்ைளக் ைகயா�ம் அ�கார�ள்ள�. 

https://www.hum.wa.gov/file-complaint
https://kingcounty.gov/elected/executive/equity-social-justice/civil-rights.aspx
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• Seattle Office for Civil Rights 
இந்த அ�வலகம் �யாட்�ல் நகர எல்ைலக்�ள் உள்ள ��, 
ேவைலவாய்ப்� அல்ல� ெபா� இடங்கள் ஆ�யவற்�ல் பா�பாட்�த ்
�ன்��த்த�க்� எ�ராக உங்க�க்� பா�காப்பளிக்�ம் சட்டங்கைள 
ஆதரிக்�ற�. 

• Spokane Police Department: ெவ�ப்� மற்�ம் ஒ� சார�் �ற்றச ்ெசயல்கைள 
�காரெ்சய்தல் 
இந்தப் பக்கத்�ல் ஒ� ெவ�ப்� �ற்றசெ்சயல் என்றால் என்ன, அைத 
எவ்வா� �காரளிப்ப� என்ற தகவல்கைள உள்ளடக்��ள்ள�. 

• City of Spokane’s Human Rights Commission 
நீங்கள் ஸ்ேபாேகன் நகரத்�ற்�ள் வ�ப்பவெரனில் 
ெதாடர�்ெகாள்வதற்� இ� சரியான இடமா�ம். இந்தப் பக்கத்�ல் 
ெவவ்ேவ� வைகயான �காரக்ள் ��த்த தகவல்கள் அடங்��ள்ள�. 

• Spokane County Human Rights Task Force ெவ�ப்�ச ்சம்பவ �கார ்ப�வம் 
நீங்கள் ஸ்ேபாேகன் மாவட்டத்�ற்�ள் ேவெறங்� வ�ப்பவராக 
இ�ந்தா�ம் ெதாடர�்ெகாள்வதற்� இ� சரியான இடமா�ம். 

ெகாள்ைககைள வ�வைமக்க�ம் என்ன நடக்�ற� என்ப� ��த்� 
ெபா�மக்க�க்� ��ப்�ணர�்ட்�வ�ல் உதவ�ம் �ன்வ�ம் அைமப்�களில் 
ஒன்�டம் சம்பவம் ��த்த �காைரத் ெதரி�க்கலாம். நீங்கள் 
ெசல்லேவண்�ய�: 

• ெவ�ப்�க்� எ�ராக நில்�ங்கள் 
Asian Americans Advancing Justice ஒ�சாரப்ான சம்பவங்கைளக் 
கண்காணிக்�ற�. நீங்கள் அ�ப�த்த அல்ல� பாரத்்தைத ப�ரந்்� 
ெபா�மக்க�க்� ��ப்�ட்ட�ம், மற்றவரக்�க்� சக்�யளிக்க�ம், 
உத� ேதைவப்ப�பவரக்�க்� ேசைவயளிப்பவரக்ைளக் காட்ட�ம், 
ெவ�ப்� �ற்றசெ்சயல்க�க்� எ�ர�்ைனயாற்ற�ம் த�க்க�ம் 
ஆேலாசைன �யற்�கைள வ�ப்ப�த்த�ம் உங்களால் ���ம். 
ப�வங்கள் ஆங்�லம், �ன ெமா� (மரபான� & 
எளிைமப்ப�த்தப்பட்ட�), ெகாரிய ெமா� மற்�ம் �யட்நா�ய 
ெமா�களில் �ைடக்�ற�. 

• AAPI ெவ�ப்�ச ்சம்பவப் ப�வம் 
OCA – Asian Pacific American Advocates என்ப� ஆ�ய அெமரிக்கரக்ள் மற்�ம் 
ப��க் ��வா�களின் (AAPIs) ச�க, அர�யல் மற்�ம் ெபா�ளாதார 
நல�க்காக அரப்்பணிக்கப்பட்ட�. இந்தப் ப�வத்�ன் �லம் 
சமரப்்�க்கப்ப�ம் ெவ�ப்�ச ்சம்பவங்கள் OCA – Asian Pacific American 
Advocates ஆ�ய எங்க�க்� நாெடங்���ள்ள AAPI-கள் �தான 
ெவ�ப்ைபக் கண்காணிக்க உத�ம்.  

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.standagainsthatred.org/
https://www.ocanational.org/aapi-hate-incident-form
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• AAPI �தான்ெவ�ப்ைப நி�த்�ங்கள் 
Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON) மற்�ம் Chinese for Affirmative Action 
(CAA) ச�க உ�ப்�னரக்ள் தாங்கள் அ�ப�த்த ெவ�ப்�ச ்
சம்பவங்கைள �கார ்அளிக்க அ�ம�ப்பதற்காக இந்த �கார ்
ைமயத்ைத ேதாற்��த்�ள்ளன. தனிப்பட்ட அைடயாள �பரங்கள் 
உள்ளிட்ட தனிப்பட்ட தகவல்கள் இரக�யமாக பராமரிக்கப்ப�ம். 
அ�ம�ேயா� மட்�ேம இைவ ப�ரப்ப�ம். ெமாத்தமாக இந்தத் 
தகவல்கள் உத�, ஆேலாசைன மற்�ம் கல்�க்காக பயன்ப�த்தப்ப�ம். 
ப�வங்கள் ஆங்�லம், �யட்நா�ய ெமா�, �ன ெமா�, ெகாரியெமா�, 
�ெமர ்ெமா�, தாய்லாந்� ெமா� மற்�ம் ஜப்பானிய ெமா��ல் 
�ைடக்�ன்றன. 

இ��யாக, Human Rights Campaign (HRC) ெவ�ப்�க் �ற்றங்களால் 
பா�க்கப்பட்ேடா�க்� ஒ� வ�காட்�ையக் ெகாண்�ள்ள�: ெவ�ப்�க் 
�ற்றத்தால் நீங்கள் பா�க்கப்பட்��ந்தால் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம். 

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

