RESPONDING TO HATE CRIMES

كيفية الرد عىل جرائم الكراهية وحوادث الكراهية
ما الذي يجب فعله بعد جرمية الكراهية أو
حادثة الكراهية:ت
إذا تعرضت ألي هجوم أو شعرت بالتهديد،
فالرجاء االتصال بالرقم  911عىل الفور
SUMMARY

اطلب الرعاية الطبية والنفسية .احتفظ
بالوثائق واألدلة املتعلقة بأي عالج تتلقاه
قم بتوثيق الحادثة .اكتب ما حدث ،اللغة
املستخدمة ،وإذا لزم األمر قم بالتقاط الصور أو
سجل فيديو
اإلبالغ عنه .ملعالجة هذا الحادث ،وضامن
عدم تعرض اآلخرين ملزيد من املضايقات ،يجب إبالغ
مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية (كري) بذلك
إذا كنت يف وضع غري مستعجل ،وكانت
لديك مخاوف بشأن وضعك القانوين ،يرجى االتصال مبحامي
الهجرة للحصول عىل املشورة حول كيفية تقديم التقارير
املتعلقة بقضية الهجرة الخاصة بك
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ال ميكن التغلب عىل االضطهاد والتعصب إال من خالل التضامن واملجتمع

كيفية الرد عىل جرائم الكراهية وحوادث الكراهية
جرائم الكراهية هي حوادث موجهة ضد
شخص أو ممتلكات يكون دافعها بصفة كلية أو جزئية بسبب
عرق الضحية ،أو دينها أو أصلها القومي أو عرقها أو جنسها
أو إعاقتها ،ويف بعض الحاالت ،توجهها الجنيس أو هويتها
الجنسية أو تعبريها .ميكن ملثل هذه الحادثة أن تشمل العنف
الجسدي أو االعتداءات اللفظية أو االعتداء عىل املمتلكات
إذا رأيت ﺷﺧﺻﺎً ﯾﺗﻌرض ﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺔ ﺷﻔﮭﯾﺔ فال
يجب عليك مواﺟهة اﻟﺟﺎﻲﻧ .بل يجب عليك إرشاك الضحية يف
املحادثة وتجاهل الجاين .حاول مناقشة موضو ًعا عشوائيًا مع
الضحية لخلق جو آمن إىل أن يغادر الجاين .اصطحب الضحية
إىل مكان آمن إذا لزم األمر
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ما الذي يجب فعله بعد جرمية الكراهية أو حادثة
الكراهية:ت
إذا تعرضت ألي هجوم أو شعرت بالتهديد،
فريجى االتصال برقم  911عىل الفور
اطلب الرعاية الطبية والعقلية .احتفظ
بالوثائق املتعلقة بأي عالج تتلقاه
قم بتوثيق الحادثة .اكتب ما حدث ،اللغة
املستخدمة ،وإذا لزم األمر قم بالتقاط الصور
اإلبالغ عنه .ملعالجة هذا الحادث ،وضامن عدم
تعرض اآلخرين ملزيد من املضايقات ،يجب إبالغ مجلس
العالقات اإلسالمية األمريكية (كري) بذلك
إذا كنت يف وضع غري عاجل ،وكانت لديك
مخاوف بشأن وضعك القانوين ،يرجى االتصال مبحامي الهجرة
للحصول عىل املشورة حول كيفية تقديم التقارير املتعلقة
بقضية الهجرة الخاصة بك

