REPORT HATE CRIMES AND INCIDENTS
DOCUMENT. CALL. PROTECT.
HATE CRIMES

Ikaw ba o ang
iyong komunidad
ay pinupuntirya?

Ikaw ba o ang pag-aari ng
iyong grupo ay
pinupuntirya?
Pinsalain, sunugin, o
wasakin
(pagtangkaan/subukan)

Ang iyo bang relihiyon
o lugar ng pagsamba
ay pinupuntirya?

BECAUSE OF
Ang iyong personal na
katangian o grupo na
kinabibilangan
Lahi
Kulay ng balat
Pananampalataya
Sekswal na oryentasyon
Kasarian
Kasarian pagkakakilanlan
Kapansanan
Nasyonalidad na
pinagmulan Kawalan ng
tirahan

Real or personal property,
even if connected to a public
building, such as a cemetery,
library, meeting hall,
recreation center, or school

Pinsalain o pagbantaan
na wasakin ang lugar
ng iyong pagsamba

Pigilan ka na malayang
magawa ang iyong
pananampalataya sa
pamamagitan ng dahas o
banta ng dahas

Mga halimbawa ng Hate Crime

Paninira, pagbabanta ng
pambomba, panununog, pisikal
na pag atake, pagnanakaw
Pinsala sa ari-arian na may mga
simbolo ng pagkapoot
Maari itong mangyari kahit saan man lugar
Online, sa telepono, mukhaan o sulat

HATE INCIDENTS
Ano mang akto o pagpapahayag ng pagkapoot
pagsalakay na may motibo na kinikilingan
o
ngunit hindi umaangat sa antas ng krimen

Ang mga pangyayaring ito ay dapat ipagalam. Maaring mahirap malaman kung may
krimen na naganap. Ang makaranas ng
mga pangyayari na ito ay nakakatakot at
nakakababa ng moral halintulad
din ng HATE CRIME.

Mga halimbawa ng insidente ng HATE INCIDENT

Masamang pananalita gaya ng pamamahiyang wika, o nakakasakit na
biro Panunuya dahil sa piniling kasarian o dahil sa lahi
Panggagaya ng karaniwang kultura o gawi
Pambu-bully o pananakot
Pamamahagi ng babasahin na layunin ay pagkapoot
Pagpapakita ng mga materyal o mapanglait na imahe
Panliligalig
Pagreklamo na may masamang hangarin base sa amoy at ingay

Hindi ka pa din ba sigurado na ikaw ay biktima ng HATE CRIME/INCIDENT?
Sundan ang mga hakbang kung paano humingi ng tulong

HOW TO REPORT: ARE YOU TARGETED OR A WITNESS?
DOCUMENT & PRESERVE EVIDENCE: PHOTOS, VIDEO, WRITING DETAILS
ABOUT INCIDENT AND PERPETRATOR(S)
REPORT ASAP
Kung ikaw ay
nasa panganib o
saksi sa isang
krimen at
tumawag sa
9-1-1

Maryland 2-1-1
Language
Services
Available

Hate Crimes
Hotline
1-866-481-8361

Maryland State
Police
1-800-525-5555

Maryland
Commission on
Civil Rights
1-800-637-6247

AFTER REPORTING
Share your story. Publicly condemn hate crimes. Contact the media. Reach out to your
representatives. Support other victims by encouraging reporting.

CONNECT. STAND TOGETHER.

