ద్వేషపూరిత నేరాలు
సాధ్యమైన ద్వేషపూరిత నేరాల దరా్యప్లో సానిక, రాష్ర,
మరియు సమాఖ్య చట అమలు అధికారులకు సహాయపడటానికి
మరియు తోడ్పడేందుకు కాలిఫోరినియా డిపార్మేంట్ ఆఫ్ జస్స్ వద
సాధనాలు మరియు వనరులు అేందుబాటులో ఉనానియి, ఆ నేరాలకు
పాల్పడినవారిని గురిేంచడేం, అరస్ చేయడేం, పాస్క్్యషన్ చేయడేం
మరియు శికిేంచడేం లేంటి వాటితో సహా.

ద్వేషపూరిత నేరాన్ని ఎలా గురి్తించాల్

ఒక నేరిం ద్వేషించే ప్రేపించబడిందనే సింకేతాలలో ఇవి ఉిండవచుచు:
• అపరాధి బాధితుడిని లేదా ఆస్ని ఎేంచుకుేంటాడు ఎేందుకేంటే వారు ఒక నిరిష
మతేం లేదా లిేంగేం వేంటి, రకిత సమూహానికి చేందినవారు.
• అపరాధి పకపాతేం చూపిస్ వాతపూరవేక లేదా మౌఖిక వా్యఖ్యలు చేశాడు.
• బాధితుడి లేదా అపరాధి యొక్క రకిత సమూహానికి ముఖ్యమైన తేదీన ఈ నేరేం
జరిగేంది.

మిమ్మల్ని మరియు ఇతరులను రక్ష ించుకునేిందుకు మీరు తెలుసుకోవలసినది

ద్వేషపూరిత నేరాలను ఎలా గురిించాలి మరియు నివేదించాలి
మరియు ద్వేషపూరిత నేరాలకు గురైనవారికి అేందుబాటులో ఉనని
సేవలపై కాలిఫోరినియా అటార్ని జనరల్ రాబ్ బేంటా ఈ కిేంది
సమాచారానిని అేందిస్నానిరు.

ద్వేషపూరిత నేరమా లేదా ద్వేషపూరిత
సింఘటనా?

ద్వేషపూరిత నేరానికి మరియు ద్వేషపూరిత సేంఘటనకు మధ్య తేడాను
తెలుస్కోవడేం ముఖ్యేం.
ద్వేషపూరిత నేరేం అనేది బాధితుడి యొక్క నిజమైన లేదా తెలుస్కునని
రకిత సామాజిక సమూహేం చేత పేరేపిేంచబడిన వ్యకి, సమూహేం, లేదా
ఆస్పై చేస్న నేరేం. పాల్పడిన చర్యలను బటి ద్వేషపూరిత నేరాలు
దుశచిర్యలు లేదా నేరాలుగా విచారిేంచబడవచుచి.

• పాేంతేంలో వ్యవస్కృత ద్వేషపూరిత కార్యకలపేం ఉేంది.

కాలిఫోరినియాలో, మీ వాసవమైన లేదా తెలుస్కునని కిేంది కారణేంగా
ఒకవే్ళ మీరు గురి అయినటయితే మీరు ద్వేషపూరిత నేరానికి
బాధితులు కావచుచి:

మీరు ద్వేషపూరిత నేర బాధితులైతే, మీరు తప్పక:

• జాతీయత

• వేంటనే మీ సానిక చట అమలు సేంసను సేంపదిేంచేండి.
• వైద్య సహాయేం పేందేండి (మీకు అవసరమైతే).
• చె
• ఏదైనా ఇతర వాసవాల గురిేంచ్ గమనికలు వాయేండి.
• అనిని సాకా్మలను భదపరచేండి (ఉదా., గోడమీద రాత, గుడు పేంకులు, బాధితుడి
వాహనేంపై రాయడేం). స్రకితేంగా ఉేంటే, చట అమలు వచ్చి ఫోటోలు తీసే
వరకు వేచ్ ఉేండేండి.
• ఇతర బాధితులు మరియు సాకుల పేరు, చ్రునామాలు, ఫోన్ నేంబరు, మరియు
ఈమెయిళ్ళను పేందేండి.
• నేరస్డు లేదా వాహనేం యొక్క పత్యక సాకుల నుేండి వివరణ పేందడానికి
పయతనిేంచేండి.
• ద్వేషపూరిత నేరాలకు పతస్పేందిేంచే మీ పాేంతేంలోని సేంఘ సేంసలను
సేంపదిేంచేండి.
మీరు మరియు మీ సింఘిం ఏమి చేయగలవు

• ద్వేషేం మరియు అసహనానికి వ్యతరేకేంగా మాటాడేండి.
• బాధితులకు మదతుగా సేంఘేం రా్యలీలు నిరవేహేంచేండి.
• బాధితులకు మదతు మరియు సహాయేం అేందిేంచేండి.
• ద్వేషపూరిత నేరాలకు వ్యతరేకేంగా మాటాడమని పభుతవే అధికారులను
అడగేండి.
• చట అమలు, సానిక పభుతవేేం, పాఠశాలలు, మత సేంసలు మరియు సేంఘ
సేంసలను కలిగ ఉనని మానవ సేంబేంధాల కమిషన్ను లేదా ద్వేషపూరిత
నేర నెట్వర్్కను ఏరా్పటు చేయేండి. ద్వేషపూరిత నేరాలు జరిగనప్్పడు
వాటికి వేంటనే స్పేందిేంచమని మరియు నివారణ మరియు అవగాహనను
ప్త్సహేంచమని వారిని అడగేండి.

• జాత లేదా సవేజాతీయత
• మతము
• లిేంగము
• లేంగక ధోరణి
• శార్రక లేదా మానస్క అశకత, లేదా
• ఈ “వాసవ” లేదా “తెలుస్కునని” ఒకటి లేదా అేంతకేంటే ఎకు్కవ
లకణాలు ఉనని వ్యకి లేదా సమూహేంతో అనుబేంధేం.
దయచేస్ గమనిేంచేండి, పైన పేర్్కనబడిన లకణాలు
ఉదాహరణలు, మరియు వాసవమైన లేదా తెలుస్కునని రకిత
సామాజిక సమూహ లకణాలకు ఇతర ఆధారాలు ఉనానియి.
మీరు ద్వేషపూరిత నేరానిని చూసినటతే, మీ సానిక చట అమలు
సింసకు మీరు నేరానిని తప్పక నివేదించాలి.
ద్వేషపూరిత సేంఘటన అనేది ద్వేషేంచే పేరేపిేంచబడిన చర్య లేదా
పవరన, కానీ భావ పకటనా సేవేచ్ఛకు మొదటి సవరణచే చటబదేంగా
రకిేంచబడుతుేంది. ఒక ద్వేషపూరిత సేంఘటన ఒక వ్యకిని లేదా ఆస్ని
బెదిరిేంచడేం మొదలుపడితే, అది ద్వేషపూరిత నేరేంగా మారవచుచి.

ద్వేషపూరిత సంఘటనల ఉదాహరణలు వీటిని కలిగి ఉంటాయి:
• బూతు పదాలు
• అవమానాలు
• మీ సవేేంత ఆస్పై ద్వేషపూరిత సామగని పదరి్శేంచడేం.
• ఆస్ నషేం కలిగేంచని ద్వేషపూరిత సామగని ప్స్ చేయడేం.
• బహరేంగ పద్శాలో ద్వేషపూరిత సేంద్శాలతో క్డిన సామగ పేంపిణీ.

సహాయిం ఎక్కడ కనుగొనాల్

మీకు తకణ శద అవసరమైతే 911 ని సేంపదిేంచేండి లేదా సానిక
ఆస్పతకి వ్ళేండి. నివేదికను దాఖలు చేయడానికి, మీ సానిక
చట అమలు సేంసను సేంపదిేంచేండి.

కాల్ఫోరినియా అటార్ని జనరల్ కారాయాలయ బాధితుల
సేవల విభాగిం
నేర బాధితులకు మరియు వారి కుటుేంబాలకు నేర పకియ
అేంతటా మదతు మరియు సమాచారానిని అేందిస్ేంది. అదనప్
సమాచారేం కోసేం, (877) 433-9069 కు కాల్ చేయేండి లేదా
oag.ca.gov/hatecrimesని సేందరి్శేంచేండి.

బాధితులకు సమాచారిం
మారి్సస్ చటేంగా పిలువబడ, కాలిఫోరినియా బాధితుల హకు్కల బిలు చటేం, మీకు
ఈ ముఖ్యమైన హకు్కలను ఇస్ేంది:

• మీ నష్లకు డబ్బు పిందిండి. మీ ఆస్ నష్లు, వైద్య ఖరుచిలు, కోలో్పయిన

వేతనాలు, మరియు ఇతర నష్లను కవర్ చేయడానికి డబ్బును వరిేంపజేయేండి.

• నేరిం మిమ్మలిని ఎలా పభావితిం చేసిిందో చెప్పిండి. పతవాదికి శిక పడ
ముేందు నేరేం మీ జీవితానిని ఎల పభావితేం చేస్ేందో కోరుకు చప్పేండి.

• క్మినల్ కేసు గురిించిన సమాచారిం పిందిండి. కేస్ గురిేంచ్ నిరిష
సమాచారేం కోసేం పాస్క్్యటర్ను అడగేండి.

• కోరు నుిండి ఆద్శాలు పిందిండి. మీ నుేండి పతవాదిని దూరేంగా

కాల్ఫోరినియా డపార్ట్మింట్ ఆఫ్ ఫెయిర్ ఎింపా
లా య్మింట్
అిండ్ హౌసిింగ్ (DFEH)
ఉపాధి, గృహనిరా్మణేం, మరియు పభుతవే
్ర
వసతులలో
్ట
్ధ
చటవిరుదమైన
వివక్ష నుేండి మరియు ద్వేషపూరిత హేంస
్ర
్ర
్ష
మరియు మానవ అకమ
రవాణా నుేండి పజలను
రకిేంచడేం
ట్టా
మరియు కాలిఫోరినియా యొక్క పౌర హకు్కల చటాలను
అమలు
స్టే ఏజెనీ్స అభియోగాలు మోపిేంది. బాధితుడి
చేయడేంపై సేట్
క్షి సామాజిక సమూహేం కారణేంగా
నిజమైన లేదా తెలుస్కునని రకిత
ద్వేషపూరిత హేంస లేదా హేంస బెదిరిేంప్ల బాధితుల నుేండి
్త
దావాలను DFEH అేంగీకరిస్ేంది.
దావాను ఎల దాఖలు
చేయాలో సమాచారేం కోసేం, సేందరి్శేంచేండి dfeh.ca.gov

ఉేంచడానికి ఒక రకణాత్మక ఉతరువేను కోరు జార్ చేయవచుచి లేదా మీ కేస్లో

సహాయపడటానికి మీరు ఒక నా్యయవాదిని నియమిేంచ్నటయితే నా్యయవాది
ఫీజు చలిేంచే ఉతరువేను ఇవవేవచుచి. మీ పౌర హకు్కలను ఉలేంఘేంచ్నేందుకు
పతవాది మీకు $25,000 లేదా అేంతకేంటే ఎకు్కవ చలిేంచాలని కోరు

ఆద్శిేంచవచుచి క్డా. (మీ హకు్కల గురిేంచ్ నా్యయవాదితో రాల్ఫ్ చటేం మరియు
బేన్ చటేం కిేంద మాటాడేండి)

• U వీసా (క్మ్ వీసా బాధితుడు) లేదా T వీసా (మానవ అకమ రవాణా వీసా
బాధితుడు) కోసేం బాధితుడిని ధృవీకరిేంచడానికి సమాచారేం అవసరేం

అయితే తప్ప, వారి ఇమి్మగ్షన్ స్త గురిేంచ్, రిప్ర్ చేస్నని లేదా సేంభావ్య

నేరాల బాధితులతో సహా, వ్యకులను అడగకుేండా చట అమలు అధికారులను
కాలిఫోరినియా చటేం నిషేధిస్ేంది.

స్
థా న్క జిలా
లా నాయాయవాది కారాయాలయ బాధితుల స్క్ష
సహాయ కేిందరేిం
పత
్రతి కేంటీలోని బాధితులకు సహాయేం చేయడానికి కాలిఫోరినియా
బాధితుల పరిహార బరుడు (CalVCB) తో నేరుగా పనిచేస్ేంది.
్త
సానిక
స్థా
కారా్యలయేం మరియు వనరులపై సమాచారేం కోసేం
సేందరి్శేంచేండి victims.ca.gov/victims/localhelp.aspx

యు.ఎస్. డపార్ట్మింట్ ఆఫ్ జసి్టస్, కమ్యాన్టీ రిలేషన్స్
సర్వేసెస్
సముదాయ సేంఘరణలను
్ష
పరిష్కరిేంచడానికి మరియు
ఆరోపిేంచ్న ద్వేషపూరిత నేరాలను నిరోధిేంచడానికి మరియు
పతస్పేందిేంచడానికి
్రతి
సముదాయ గ్ప్లతో
రూ
కలిస్ పనిచేస్ేంది.
్త
సమాచారేం కోసేం, సేందరి్శేంచేండి justice.gov/crs

OAG.CA.GOV/HATECRIMES
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