Báo cáo tội ác thù ghét và sự cố xảy ra
Ghi Lại. Gọi Điện Thoại. Bảo Vệ
Tội ác vì thù ghét
Bạn hoặc cộng đồng
của bạn có phải là mục
tiêu của tội ác thù
ghét không?
Tài sản của bạn hoặc nhóm của
bạn có phải là mục tiêu của tội
ác thù ghét không?

Bất động sản hoặc tài sản cá
nhân, ngay cả khi có liên
quan tới khu nhà công cộng,
chẳng hạn như nghĩa trang,
thư viện, phòng họp, trung
tâm giải trí hoặc trường học

Thiệt hại, đốt cháy hoặc phá
hủy (hoặc các đe dọa / thử
thách xâm phạm)

Tôn giáo hoặc nơi thờ tự của
bạn có phải là mục tiêu
không?

Gây thiệt hại hoặc đe dọa
làm hư hỏng tài sản được sử
dụng cho mục đích tôn giáo

BỞI VÌ
đặc điểm cá nhân hoặc nhóm thành viên
của bạn
Chủng Tộc
Màu Da
Tín Ngưỡng Tôn Giáo

Cản trở bạn thực hiện niềm tin
tôn giáo của bạn bằng vũ lực
hoặc đe dọa vũ lực

Ví dụ về tội ác thù ghét

Phá hoại, đe dọa đánh bom, đốt
phá, tấn công, trộm cắp
Gây thiệt hại tài sản bằng các biểu tượng thù
ghét, ngôn ngữ, hình vẽ trên tường

Xu Hướng Tình Dục
Giới Tính

Tội phạm thù hận có thể xảy ra bất cứ nơi nào

Nhận Dạng Giới Tính

Trực tuyến. Trên điện thoại.
Mặt đối mặt. Bằng văn bản.

Khuyết Tật
Nguồn Gốc Quốc Gia
Vô Gia Cư

SỰ CỐ THÙ GHÉT
Bất kỳ hành động hoặc biểu hiện thù địch
hoặc gây hấn nào
điều đó được thúc đẩy bởi sự thành kiến
nhưng không tăng lên đến mức tội phạm.

Những sự cố này nên được báo cáo. Khó có
thể biết nếu một tội ác đã được thực hiện. Sự
cố thành kiến có thể đáng sợ và
làm mất tinh thần như một tội ác thù ghét.

Ví dụ về sự cố thù ghét

Lạm dụng bằng lời nói như gọi tên, ngôn ngữ hèn hạ hoặc những trò đùa xúc phạm
Những lời nói tục tĩu về chủng tộc hoặc kỳ thị đồng tính
Bắt chước thông lệ văn hóa hay thói quen
Sự bắt nạt hay đe dọa
Truyền bá văn hoá thù ghét
Hiển thị tài liệu căm ghét hoặc hình ảnh xúc phạm
Quấy rối
Ác ý khiếu nại về mùi hoặc tiếng ồn
NẾU BẠN VẪN KHÔNG CHẮC CHẮN RẰNG BẠN LÀ NẠN NHÂN CỦA TỘI PHẠM THÙ GHÉT HAY
SỰ CỐ THÙ GHÉT? HÃY LÀM THEO CÁC BƯỚC SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BÁO CÁO: BẠN LÀ MỤC TIÊU HAY LÀ NHÂN
CHỨNG?
GHI LẠI & BẢO QUẢN CHỨNG CỨ: ẢNH, PHIM, VIẾT CHI TIẾT VỀ SỰ CỐ VÀ
THỦ PHẠM
BÁO CÁO CÀNG SỚM CÀNG TỐT
Nếu bạn gặp
nguy hiểm hay
chứng kiến một
tội ác, hãy gọi
9-1-1

Bang Maryland
2-1-1
Dịch vụ ngôn ngữ

Đường dây nóng
về tội ác căm
ghét
1-866-481-8361

Cảnh sát bang
Maryland
1-800-525-5555

Ủy ban về
quyền công dân
của bang
Maryland
1-800-637-6247

Sau khi báo cáo
Chia sẻ câu chuyện của bạn. Lên án công khai những tội ác thù ghét. Tiếp xúc với các phương tiện
truyền thông. Liên hệ với các nghị viên của bạn. Hỗ trợ các nạn nhân khác bằng cách khuyến
khích báo cáo.
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