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Responding to
Hate Crimes

RESPONDING TO HATE CRIMESK Y R

KNOW YOUR 
RIGHTS این اطالعات نباید مورد توجه قانونی قرار گیرد.

پس از وقوع جرائم یا حوادث ناشی از نفرت 	 
چه کنیم؟

اگر به شما حمله شد یا مورد تهدید قرار گرفتید، 	 
سریعاً با 911 تماس  بگیرید.

درخواست کمک پزشکی یا روان پزشکی کنید. 	 
تمام مدارک مربوط به معالجه را نزد خود نگه 

دارید. 

 حادثه را به صورت مستند ثبت کنید. بنویسید 	 
چه اتفاقی افتاده، چه حرف هایی زده شده و در 

صورتی که امکانش بود، عکس تهیه کنید. 

 اگر وضعیت فوری نیست و نگران موقعیت 	 
مهاجرتی خود هستید، لطفاً با یک وکیل 

مهاجرت تماس بگیرد و از وی درخواست مشاوره 
کنید تا به شما بگوید چطور گزارش کردن این 

حادثه می تواند پرونده مهاجرت شما را نیز درگیر 
خود کند. 

 گزارش دهید. برای اینکه به حادثه رسیدگی 	 
شود و در آینده برای دیگران چنین مزاحمت هایی 

ایجاد نشود، حادثه را به CAIR گزارش دهید. 

ناشی  و جرائم  به حوادث  چگونه 
دهیم نشان  واکنش  نفرت  از 
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اگر به شما حمله شد یا مورد تهدید قرار  +
گرفتید، سریعاً با 911 تماس بگیرید.

درخواست کمک پزشکی یا روان پزشکی  +
کنید. تمام مدارک مربوط به معالجه را نزد 

خود نگه دارید. 

حادثه را به صورت مستند ثبت کنید.  +
بنویسید چه اتفاقی افتاده، چه حرف هایی 

زده شده و در صورتی که امکانش بود، 
عکس تهیه کنید. 

برای اینکه به حادثه رسیدگی شود و در  +
آینده برای دیگران چنین مزاحمت هایی ایجاد 

نشود، حادثه را به CAIR گزارش دهید. 

اگر وضعیت فوری نیست و نگران موقعیت  +
مهاجرتی خود هستید، لطفاً با یک وکیل 
مهاجرت تماس بگیرد و از وی درخواست 

مشاوره کنید تا به شما بگوید چطور گزارش 
کردن این حادثه می تواند پرونده مهاجرت 

شما را نیز درگیر خود کند.

از وقوع جرائم یا حوادث  پس 
کنیم؟ نفرت چه  از  ناشی 
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جرائم ناشی از نفرت به حوادثی گفته  +
می شود که به خاطر نژاد، دین، ملیت، 

قومیت، جنسیت، معلولیت یا در برخی 
موارد گرایش جنسی، هویت جنسی 
یا ابراز هویت جنسی، علیه اشخاص 

یا اموال سازمان دهی می شوند. چنین 
حوادثی می توانند شامل خشونت 

فیزیکی، پرخاش زبانی یا حمله به اموال 
و دارایی ها باشند. 

 اگر دیدید کسی در معرض پرخاش زبانی  +
قرار گرفته است با شخص مهاجم درگیر 

نشوید. در عوض، با فرد مورد تهاجم 
گفتگو کنید و مهاجم را نادیده بگیرید. با 
شخص مورد تهاجم در مورد یک موضوع 

دلخواه صحبت کنید و محیط را برایش 
امن کنید تا شخص مهاجم محل را ترک 

کند. در صورت نیاز، فرد مورد تهاجم را تا 
جایی امن همراهی کنید. 

ناشی  و جرائم  به حوادث  چگونه 
دهیم نشان  واکنش  نفرت  از 


