
  

 خالصه 

 شما    قانوین   قحقو  آ�ا�
   از نفرت نا�ش  م� حوادث و جرا مهنگادر 

 م؟ یکن  چه  از نفرت  یحوادث ناش   ایپس از وقوع جرائم   •

  ٩١١فورًا با شماره    د،یقرار گرفت  دیمورد تهد  ایاگر مورد حمله و   •

 .دی ریتماس بگ

. تمام مدارک مربوط به  د ی را درخواست کن  یو روان   یکمک طب  •

 . دیمعالجه را نزد خود نگه دار 

. آنچه اتفاق افتاده ، چه  دی حادثه را به صورت مستند ثبت کن •

 . دی ریامکانش بود، عکس بگکه    یزده شده و در صورت  یحرف ها

وضع • موقع  ستین  یفور  تیاگر  نگران  خود    یمهاجرت  تیو 

مشاوره در مورد نحوه   یمهاجرت برا  لیوک  کی لطفا با  د،ی هست

  ن یگزارش دادن ا   دیتا به شما بگو  ردیتماس بگ  یگزارش ده 

 خواهد گذاشت   ریمهاجرت شما تأث  هی دوسحادثه چگونه در  

از عدم وقوع همچو آزار و    نانیبه حادثه و اطم  یدگ ی رس  یبرا •

آ   گرانیبه د  تی اذ به    نده،یدر  را  گزارش    CAIRدفتر  حادثه 

 .دی ده

 

 

  



 

 ی گفته م  یاز نفرت به حوادث  ی ناش  میجرا  

مل مذهب،  نژاد،  سبب  به  که    ت، یشود 

موارد   یو در برخ  یناتوان  ت،یجنس  ت،یقوم

  ان یب  ای  ی جنس  تیهو  ،یجنس  شیگرا

صورت  اموال    ایاشخاص    هیعل  ت،یجنس

چنردیبگ شامل    ی م  یحوادث  نی.  توانند 

حمله به  ا ی یحمالت لفظ ،یکیزیخشونت ف

   .باشند.ها  ییاموال و دارا

 د اذ  یکس  دی دیاگر  و  آزار  معرض    ت یدر 

مجرم   یلفظ شخص  با   ، است  گرفته  قرار 

نکن مورد  .دیبرخورد  شخص  با  عوض،  در 

کن گفتگو  ناد  دیتهاجم  را  مهاجم    ده یو 

  کیمورد  . با شخص مورد تهاجم در  دیریبگ

د کن  گریموضوع  مح  د یصحبت  را   طیو 

محل را    تکاریتا عامل جنا  دیامن کن  شیبرا

فرد مورد تهاجم    از، یکند. در صورت نترک  

    .دیکن یامن همراه یی را تا جا

 

از   نا�ش  م�چگونه به حوادث و جرا
 العمل �شان داد؟نفرت عکس

   د، یقرار گرفت  د یمورد تهد   ا یاگر مورد حمله و  

 .دیریتماس بگ ٩١١فورًا با شماره 

 طب روان   یکمک  کن  ی و  درخواست  .  دیرا 

نزد خود  را  معالجه  به  مربوط  تمام مدارک 

 .دینگه دار

  آنچه دیحادثه را به صورت مستند ثبت کن .

زده شده و در    ی اتفاق افتاده ، چه حرف ها

 .دیری امکانش بود، عکس بگکه  یصورت

 از عدم    نانیبه حادثه و اطم  یدگیرس  یبرا

  نده، یدر آ  گرانیبه د  تیوقوع همچو آزار و اذ

 .دیگزارش ده CAIRدفتر حادثه را به 

 تیو نگران موقع  ستین  یفور   تیاگر وضع 

هست  یمهاجرت با    د، یخود    ل یوک  کی لطفا 

مشاوره در مورد نحوه گزارش   یمهاجرت برا

گزارش    د ی تا به شما بگو  ردیتماس بگ  یده

مهاجرت   ه یدوسحادثه چگونه در    نیدادن ا

 خواهد گذاشت ریشما تأث

  

 

از   حوادث نا�ش  ا � م��س از وق�ع جرا
 م؟ �نفرت چه کن 
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 Council on American-Islamic Relations 

شود  یو اجتماع مغلوب ساخته م  یهمبستگ قیظلم و تعصبات تنها از طر  

KNOW YOUR RIGHTS   Responding to Hate Crimes 


