घृणा/भेदभाव कार्यको रिपोर्य गर्नयहोस्
सामुदायिक सदस्यहरू COVID-19 महामारीको अवयिमा एयसिाली तथा प्यायसयिक आइल्याण्डर (API) का
मायिसहरूलाई लयित गररएका घृ णाका घटिाहरू समािाि गिन Washington State Commission on Asian Pacific
American Affairs (CAPAA) मा यिर्नर रहे का छि्। दु र्ान ग्यवश, CAPAA ले मायमलाको काम गदै ि ि त हामी कािूिी
परामशन उपलब्ध गराउि सकछछ ौँ। हामी घृ णापूवनक कािनहरूका सबै पीयितहरूलाई यिम्न कािनहरू गिन प्रेररत गछौं:
आवश्यक भएका खण्डमा चिचकत्सा मद्दत प्राप्त गर्नयहोस् ।
घर्र्ा हुर्े चिचिकै सकेसम्म चिर्ो अपिाधका सिै चवविणहरू लेख्र्न होस्। अपरािी[हरू] को यलङ्ग, उमेर,
उचाइ, जात, तछल, कपिा र अन्य छु ट्टाउिे यवशेषताहरू समावे श गिुन होस्। ियत कुिै पयि िम्की वा पिपातपूणन
यटप्पणी गररएको यथिो र्िे, यतिीहरूलाई ररपोटन मा समावे श गिुनहोस्।
एउर्ा रिपोर्य गर्नयहोस्। आफ्िो स्थािीि कािूि प्रवतनिमा घटिाको ररपोटन गिुन होस्। ियद पीयितहरू प्रहरीसमि जाि
िचाहे मा, आफ्िो िेत्रमा रहे को स्थािीि दे वािी अयिकार/मािव अयिकार कािन बलमा एउटा ररपोटन पे श गिुनहोस्।) कुिै
घटिा घृ णासम्बन्धी अपरािको कािूिी पररर्ाषाअिुसार िर्ए तापयि, उपिुक्त संस्थामा िसको ररपोटन गिुन अझै पयि
महत्त्वपूणन हुन्छ। कृपिा तल सू चीबद्ध गररएको जािकारीको सन्दर्न यलिुहोस्।
राज्य, काउण्टी तथा िगर सरकार र अन्य सं स्थाहरूमा िेरैजसो घृ णा तथा र्ेदर्ावका कािनहरू ररपोटन गिे कुिै
ठाउौँ लगाित तर िसमा मात्र सीयमत िरही तल सूचीबद्ध गररएका स्रोतहरू हुन्छि्:
•

Washington State Human Rights Commission
कािूिअन्तगनत, सबैजिासौँग काममा, हाउयजङमा, सावन जयिक आवासमा वा ऋण तथा बीमा यलिे क्रममा
र्ेदर्ावबाट टाढा रहिे अयिकार हुन्छ। सु रयित वगन स्स्थयतका आिारमा आिूयवरुद्ध र्ेदर्ाव र्एको कुरा
यवश्वास गिे कुिै व्यस्क्त कमन चारी, हाउयजङ प्रदािक तथा व्यवसािहरूका यवरुद्धमा र्ेदर्ावको अयर्िोग
दािर गिन सकछि्।

•

King County Office of Civil Rights
िो कािान लिसौँग यकङ काउण्टी सरकार र यकङ काउण्टीका कािूिी व्यवस्थामा िरहे का र्ागहरू (सहरहरू
बायहर) का कमनचारी, हाउयजङ प्रदािक तथा व्यवसािहरूका यवरुद्धमा मात्र र्ेदर्ावका उजुरीहरू मात्र
व्यवस्थापि गिे अयिकार रहन्छ।

•

Seattle Office for Civil Rights
िो कािान लिले यसतल सहरका यसमािाहरूयर्त्र हाउयजङ, रोजगारी वा सावन जयिक स्थािहरूमा तपाईंलाई
र्ेदर्ावपूणन उत्पीिियवरुद्ध जोगाउिे कािू िहरूको अभ्यास गछन ।

•

Spokane Police Department: घृ णा तथा पिपातका अपरािहरू ररपोटन गिे कािन
िो पृष्ठमा घृ णासम्बन्धी अपराि के हो र िसको ररपोटन कसरी गिे र्न्ने कुरासम्बन्धी जािकारी समावे श छ।

•

City of Spokane’s Human Rights Commission
तपाईं यसटी अि स्पोकेिमा बसोबास गिुनर्एको छ र्िे िो सम्पकनको उपिुक्त स्थल हो। पृष्ठमा यवयर्न्न
प्रकारका उजुरीसम्बन्धी जािकारी समावे श छ।

•

Spokane County Human Rights Task Force को घृ णासम्बन्धी घटिा ररपोटन िाराम
तपाईं यसटी अि स्पोकेिमा जहाौँ सुकै बसोबास गिुनर्एको छ र्िे िो सम्पकनको उपिु क्त स्थल हो।
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सावन जयिकलाई के र्इरहे को छ र िीयत कसरी यवकास र्एको छ र्न्ने कुराका बारे मा यशयित गिन मद्दत गिनका यिस्ि
यिम्नमध्ये एउटा संस्थामा घटिाको ररपोटन गिुन होस्। तपाईं यिम्नमा जाि सक्नु हुन्छ:
•

घृ णायवरुद्ध उयर्िुहोस्
Asian Americans Advancing Justice ले पिपातका घटिाहरू पत्ता लगाइरहे को छ। तपाईंले अिुर्व
गिुनर्एको वा सािी रहिुर्एको कुरा साझा गरे र, तपाईं घृ णका अपरािसम्बन्धी प्रयतयक्रिा तथा रोकथामका
लायग सावन जयिकलाई यशयित गिन, अन्यलाई सशक्त बिाउि, सेवा प्रदािकहरूलाई मद्दत कहाौँ आवश्यक छ
र्िी दे खाउि र बहसका प्रित्नहरूलाई प्रबल बिाउि सक्नुहुन्छ। िारामहरू अङ् रेजी, यचयििाौँ (परम्परागत
तथा सरलीकृत), कोररिाली र यर्ितिामी र्ाषामा उपलब्ध छि्।

•

AAPI को घृ णासम्बन्धी घटिा िाराम
OCA – Asian Pacific American Advocates एयसिाली अमेररकी तथा प्यायसयिक आइल्याण्डरहरू
(AAPIs) को सामायजक, राजिीयतक तथा आयथनक कल्याणलाई उन्नत गिे कािनमा समयपनत छ। िो
िाराममािनत घृ णाका घटिाहरू पे श गिे कािनले हामी OCA – Asian Pacific American Advocates लाई
दे शर्रका AAPI हरूयवरुद्धको घृ णालाई यिगरािीमा राख्न मद्दत गिे छ।

•

AAPI यवरुद्ध घृ णा बन्द गिुनहोस्
Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON) र Chinese for Affirmative Action (CAA) ले
सामुदायिक सदस्यहरूलाई आिूले अिु र्व गरे का घृ णाका घटिाहरू ररपोटन गिन अिु मयत यदि िो ररपोयटन ङ
केन्द्र लन्च गरे का छि्। व्यस्क्तगत पयहचािका यववरणसयहत व्यस्क्तगत जािकारी गोप्य रास्खिे छ र अिुमयत
प्राप्त हुौँ दा मात्र साझा गररिे छ। समरमा, जािकारी सहािता, वकालत तथा यशिाका लायग प्रिोग गररिे छ।
िारामहरू अङ् रेजी, यर्ितिामी, यचयििाौँ , कोररिाली, खेमर, थाई तथा जापािी र्ाषामा उपलब्ध छि्।

अस्न्तममा, Human Rights Campaign (HRC) सौँग घृ णाका अपरािका पीयितहरूका लायग मागनदशनि छ। तपाईं
घृ णासम्बन्धी अपरािको पीयित रहिुर्एको छ र्िे के गिे।
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