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 رسالة تتناول جرائم الكراھیة ضد اآلسیویین

 
- ، كانت ھناك زیادة ملحوظة في وصمة العار وجرائم الكراھیة ضد المجتمعات اآلسیویة واآلسیویة19-كوفید نتیجة لوباء

استناداً إلى  ضد مجموعة من الناس  الُمعممالتمییز ھي ألمریكیة في مقاطعة أالمیدا وعلى الصعید الوطني. وصمة العار ا
بسبب أو خرافات. جریمة الكراھیة ھي عمل إجرامي تم الشروع فیھ أو ارتكابھ  ،نمطیة أفكار أو  ،معلومات غیر صحیحة

أو   ،أو الدین أنثى)،/النوع (ذكرأو  ،قومیةأو الاإلثنیة، أو  ،رقالعِ تضمن تأن الضحیة عضو في مجموعة معینة، بفتراض اال
والتھدید بالمكالمات الھاتفیة وتخریب الممتلكات الشخصیة.   ،أو اإلعاقة. تشمل ھذه الجرائم االعتداء الجسدي يالجنسالتوجھ 

جریمة الكراھیة  ببة وصحالجنایات المؤدي یُعاقب على جرائم الكراھیة بما یصل إلى عام واحد في سجن المقاطعة ویمكن أن ت
 ھذه العقوبة.إلى زیادة 

 
لنجاة من ھذا الوباء، یجب علینا لعایة الصحیة في مقاطعة أالمیدا ضد جمیع أشكال الكراھیة والتمییز. تقف وكالة خدمات الر

إلینا في الوقوف ضد  أرجو أن تنضموا أنفسنا ومجتمعنا ككل.  لحمایة 19-كوفید معرفة الحقائق حولب جمیعًا القیام بدورنا 
 . األمریكیین-اآلسیویین واآلسیویینالتمییز وجرائم الكراھیة الموجھة ضد جیراننا 

 
 تذكر من فضلك: 

 
أفضل الطرق   . أو نقلھ لآلخرین 19-مرض كوفیدبال یوجد فرد أو مجموعة من األشخاص أكثر عرضة من غیرھم لإلصابة 

 لتجنب اإلصابة بالمرض ھي:
 

 أي شخص ال یعیش في منزلكبعیداً عن  على بعد ستة أقدام على األقل البقاء  •
 من القماش عندما تكون في األماكن العامةللوجھ ارتداء غطاء  •
 ثانیة على األقل  20كثیًرا لمدة األیدي غسل  •
 وما إلى ذلك)  ،والھواتف المحمولة ،تنظیف وتطھیر األسطح التي یتم لمسھا بشكل متكرر (مثل مقابض األبواب •

 :على ھذا الموقع یمكن العثور على توصیات أخرى لتجنب المرض ھنا
 31TUqa.pdf-tips-prevention-19-http://www.acphd.org/media/591432/covidU31T 
 

  مقاطعة أالمیدا على الرقمضحیة لجریمة كراھیة، فیمكن الوصول إلى الخط الساخن لجرائم الكراھیة في  قد وقعت إذا كنت 
 والكانتونیة والتاغالوغ.  ،والماندرین ،والفارسیة ،واإلسبانیة ،، حیث تتوفر الرسائل باللغات اإلنجلیزیة510-208-4824

http://www.acphd.org/media/591432/covid-19-prevention-tips-qa.pdf

