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THÔNG ĐIỆP VỀ HÀNH ĐỘNG THÙ HẬN CHỐNG LẠI NGƯỜI Á CHÂU Trang 1    

 
Thông Điệp về các Hành Động Tội Phạm Thù Hận Chống Lại Người Á Châu 

 
Do đại dịch COVID-19, các hành động tội phạm thù hận và định kiến chống người Á Châu và 
các cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu tăng đáng kể tại Quận Alameda và trên toàn quốc. Định 
kiến gồm có kỳ thị đối với một nhóm người dựa trên thông tin sai lệch, các thành kiến và quan 
niệm hiểu lầm. Tội phạm thù hận là một hành động phạm tội nhằm mục đích hoặc được thực 
hiện vì coi nạn nhân thuộc một nhóm nhất định, trong đó bao gồm sắc tộc, chủng tộc, quốc tịch, 
giới tính, tôn giáo, xu hướng tính dục hoặc tình trạng khuyết tật. Các hành động tội phạm đó 
bao gồm hành hung, gọi điện thoại đe dọa và phá hoại tài sản cá nhân. Hành động tội phạm thù 
hận có thể bị phạt tù tới tối đa một năm trong nhà tù của liên bang và các trường hợp phạm 
trọng tội liên quan đến hành động tội phạm thù hận có thể chịu án nặng hơn.  
 
Cơ Quan Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Alameda thể hiện quan điểm phản đối mọi hình 
thức thù hận và phân biệt đối xử. Để vượt qua đại dịch này, tất cả chúng ta đều phải góp phần 
tìm hiểu về COVID-19 nhằm bảo vệ bản thân chúng ta và toàn thể cộng đồng. Hãy cùng chúng 
tôi đứng lên chống lại nạn kỳ thị và hành động tội phạm thù hận nhắm vào những người láng 
giềng người Á Châu và người Mỹ gốc Á Châu của chúng ta.  

Vui lòng nhớ rằng: 
Không có cá nhân hay nhóm người nào dễ bị nhiễm hoặc làm lây lan COVID-19 hơn các nhóm 
khác.  
Cách tốt nhất để tránh mắc bệnh là: 

• Giữ khoảng cách ít nhất sáu feet với bất kỳ ai không phải là thành viên trong hộ gia đình 
quý vị 

• Đeo khẩu trang vải và khăn vải che miệng và mũi khi ở nơi công cộng 
• Rửa tay thường xuyên trong ít nhất 20 giây 
• Làm sạch và khử trùng các bề mặt thường xuyên chạm vào (chẳng hạn như nắm đấm 

cửa, điện thoại di động, v.v.) 
Có thể tìm hiểu các khuyến nghị khác về phòng tránh căn bệnh này ở đây: 
31T Uhttp://www.acphd.org/media/591432/covid-19-prevention-tips-qa.pdf 
 
Nếu quý vị là nạn nhân của hành động thù hận, quý vị có thể liên lạc với đường dây khẩn về tội 
phạm thù hận của Quận Alameda tại số 510-208-4824, đường dây này có các thông điệp bằng 
tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Farsi, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và tiếng 
Tagalog.   
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