
သင၏်ဘ ေးကငေ်းမှုအတကွ် စတိခ်ျရဘအောင်

လပ်ုဘ ောငပ်ပ ေး အကအူည ဘတောငေ်းပါ

1
ဖြစရ်ပ်ကို တိငုက်ကောေးပါ

3

ဖြစရ်ပ်အဘကကောငေ်း အဘသေးစတိ်

မှတတ်မ်ေးတငပ်ါ

2

ရပ်ရွောအြွ ွဲ့အစညေ်းတစခု်ထံ

 ကသ်ယွပ်ါ

4

သင၏် ပထမ ံေုးနငှ့်် အဓိကဦေးစောေးဘပေးမှော

သင၏်ရုပ်ပုိငေ်း ိငုရ်ော ဘ ေးကငေ်းဘရေးအတကွ်

စတိခ်ျရဘအောင် လပ်ုဘ ောငရ်န် ဖြစသ်င့််ပါသည ်

● လ ိုအပ်ပါက ဆ ေးကိုသမှုက ို ချက်ချငေ်းရယပူါ။

● သငယ်ံိုကကညရ်သည့််တစစ်ံိုတစ်ဆယောက်ထံ

သင၏်အဆတ ွေ့အကကြံုံက ို ဆပပောပပပါ။

● အမိုနေ်းပ ောေးရောမပှြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးသည်

မညသ်ထူတံ ငမ်  ိုပြစ်ပ ောေးန ိုငဆ်ကကောငေ်း အမတှ်ရပါ။

သင့််က ိုယသ်င် အပပစ်တငရ်နမ်လ ိုပါ။

ဖြစရ်ပ်၏ကနဦေးဘ ှော့်ခ် ဖြစပွ်ောေးပပ ေးဘနောက်

ဖြစပွ်ောေးခ ့်သညမ်ျောေးကို အတအိကျချဘရေးပါ 

● အဆသေးစ တ်အချက်အလက်မျောေးက ို အတတ်န ိုင ်ံိုေး

ထည့််သ ငေ်းပါ။

● မတှ်တမ်ေးမတှ်ရောမျောေးအောေးလံိုေး (ဥပမော
အမိုနေ်းစကောေးပါရှ သည့်် စော သ ို ့်မဟိုတ် အမိုနေ်းပ ောေးသည့််

ြိုနေ်းဆခေါ်  ိုမှုမျောေး၏ အသြံ ိုငမ်ျောေး) က ို မ တတ ူကူေးပပ ေး

သ မ်ေးထောေးပါ။

● ရိုပ်ပ ိုငေ်း  ိုငရ်ော ထ ခ ိုက်ဒဏရ်ောမျောေး၊

ဆစော်ကောေးပိုတခ်တ်ဆသော ဂရပ်ြစ်တ နငှ့််/သ ို ့်မဟိုတ်

လက်သရမ်ေးြျက်  ေးပခငေ်း သက်ဆသမျောေးက ို

ဓောတ်ပံိုရ ိုက်ထောေးပါ။

● အမိုနေ်းပ ောေးပခငေ်းက ို ဆတ ွေ့ ကကြံုံရပါက တ ိုငက်ကောေးသင့််ပါသည။် ဆဒသနတရ

တရောေးဥပဆဒစ ိုေးမ ိုေးဆရေး အြ  ွေ့အစညေ်းထံ  ကသ် ယပ်ပ ေး ၎ငေ်းတ ို ့်ထံ

အဆသေးစ တအ်ချကအ်လကမ်ျောေးက ို ဆြော်ပပပါ။

စံိုစမ်ေးစစဆ် ေးဆရေးအရောရှ မျောေး၏အမညမ်ျောေး၊

 ကသ် ယရ်နအ်ချကအ်လကမ်ျောေးနငှ့်် တ ံ ပ်နပံါတမ်ျောေးက ို ရယထူောေးပါ။

● သသံယပြစ်ြ ယ် အမိုနေ်းပ ောေးရောမှပြစ်ပ ောေးသည့်် ရောဇဝတမ်ှုက ို FBI ထံ 1-
800-225-5324 မှတစ် င့်် တ ိုငက်ကောေးပါ။

ဘောသောပပနဝ်နဆ် ောငမ်ှုမျောေးအတ က် သငန်စှ်သကဆ်သော ဘောသောစကောေးက ို

ဆြော်ပပန ိုငပ်ါသည။်

● ပြစ်ရပ်က ို အမိုနေ်းပ ောေးရောမှပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတမ်ှုမျောေးအောေး

ဆပခရောခလံျကရှ် သည့်် ရပ်ရ ောအြ  ွေ့အစညေ်းမျောေးထံ တ ိုငက်ကောေးရန် စဉေးစောေးပါ။

ယငေ်းမှော အချကအ်လကရ်ယစူိုဆ ောငေ်းရန် ရညရ် ယခ်ျကမ်ျောေးအတ ကသ်ော

ပြစ်သည။် တရောေးဥပဆဒစ ိုေးမ ိုေးဆရေးအြ  ွေ့အစညေ်းနငှ့်် FBI ထသံ ို ့်လညေ်း

တ ိုငက်ကောေးသင့််ပါသည။်

● သင၏် လဝူငမ်ှု အဆပခအဆနနငှ့််စပ်လျဉေး၍ စ ိုေးရ မ်ပါက ဥပဆဒဆရေးရော

အကကဉံောဏရ်ယရူန် စဉေးစောေးပါ။ အဆမရ ကန်

လဝူငမ်ှုကက ေးကကပ်ဆရေးဥပဆဒသည် ရောဇဝတမ်ှုသောေးဆကောငပ်ြစ်ဆသော

ဆရ ွေ့ဆပပောငေ်းဆနထ ိုငသ်မူျောေးအတ က် အကောအက ယအ်ချ ြုံ ွေ့ ဆပေးအပ်ထောေးပါသည။်

အကူအည မျောေးနငှ့်် ပံ့်ပ ိုေးမှုမျောေး ရယရူနအ်တ က် ဆဒသနတရ

ရပ်ရ ောအြ  ွေ့အစညေ်းတစ်ခိုထံ  က်သ ယပ်ါ။

ရပ်ရ ောအြ  ွေ့အစညေ်းမျောေးသည်

တရောေးဥပဆဒစ ိုေးမ ိုေးဆရေးအြ  ွေ့အစညေ်းနငှ့််  က် ဆံပပော  ိုပခငေ်း၊

ဘောသောပပန ် ိုပခငေ်း၊ ဆ ေးကိုသမှုရယပူခငေ်း သ ို ့်မဟိုတ်

စ တ်ပ ိုငေ်း  ိုငရ်ော ဆ  ေးဆန ေးတ ိုငပ်ငပ်ခငေ်း၊

အကျ ြုံေးဆ ောငဆ်ရှ ွေ့ဆနထံ လမ်ေးည နပ်ခငေ်း၊ မ ဒ ယောမျောေးက ို

က ိုငတ် ယဆ် ောငရ် က်ပခငေ်း၊ ရနပံ်ိုဆင ရှောဆြ ပခငေ်းအပပင်

ကူည ပံ့်ပ ိုေးမှုက နရ်က်တစ်ခိုက ို ဆြော်ထိုတဆ်ပေးပခငေ်းတ ို ့်တ င်

ကူည ဆပေးန ိုငပ်ါသည။်

အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစပွ်ောေးဘသော ရောဇဝတမ်ှုဟသူညမှ်ော နစန်ောသ၏ူ သ ိှိထောေးဘသော

သို ့်မဟတု် အစစအ်မှန် လမူျိ ေး၊ အသောေးအဘရောင၊်  ောသောဘရေး၊ နိငုင်သံောေး၊

လငိစ်တိတ်မ်ိေးညွတမ်ှု၊ ကျောေး/မဖြစမ်ှု၊ လငိခ်ံယခူျက် သို ့်မဟတု် မသန်စွမ်ေးမှုတို ့်ကို

အဘဖခခံ၍ ကျ ေးလန်ွဘသော ရောဇဝတမ်ှုတစခ်ုဖြစသ်ည ်

””

ရငေ်းဖမစမ်ျောေး

COVID-19   ိုငရ်ော အချကအ်လကမ်ျောေးက ို

ပ ိုမ ိုသ ရှ န ိုငဆ်စရနအ်တ က် Asian & Pacific Islander American 

Health Forum (အောရှနငှ့်် ပစ ြ တက်ျွနေ်းသောေး

အဆမရ ကနက်ျနေ်းမောဆရေးြ ိုရမ်) ၏ဝဘ ် ိုကက် ို apiahf.org 

မတှစ် င့်် ဝငဆ်ရောကက်ကည့််ရှုပါ။

အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစပွ်ောေးဘသော ရောဇဝတမ်ှုဟသူညမှ်ော အ ယန်ညေ်း 

ဥပဆဒဆရေးရော အကအူည နငှ့််စပ်လျဉေးဆသော သတငေ်းအချကအ်လကမ်ျောေး

ပ ိုမ ိုသ ရှ န ိုငဆ်စရနအ်တ က် National Asian Pacific Bar Association’s (NAPABA) Hate 

Crime Resources (န ိုငင်လံံိုေး  ိုငရ်ော အောရှပစ ြ တအ်ြ  ွေ့အစညေ်း၏ အမိုနေ်းပ ောေးရောမှ

ပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတမ်ှုရငေ်းပမစမ်ျောေး) ထံ

https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources မှတစ် င့််

ဝငဆ်ရောကက်ကည့််ရှုပါ။

””
“

apiahf.org
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources


Ensure Your Safety 

& Seek Help

1
Report The Incident

3

Record Details About The 

Incident 

2

Contact A Community 

Organization

4

Your first and foremost priority should 

be to ensure your physical safety!

+ Seek medical attention immediately, if 

necessary. 

+ Talk to someone you trust about the 

experience. 

+ Remember that hate crimes can happen to 

anyone. You are not to blame!

After the initial shock of the incident 

has passed, write down exactly what 

happened.

+ Include as many specific details as possible.

+ Keep and make copies of all documentation 

(e.g., hate mail or recordings of hate calls).

+ Photograph any physical injuries, offensive 

graffiti, and/or evidence of vandalism.

+ If you experience hate, you should report it.  

Contact local law enforcement and provide them 

with detailed information. Secure the names, 

contact information, and badge numbers of the 

investigating officers.
+ Report a suspected hate crime to the 

FBI at 1-800-225-5324. You can state your 

preferred language for translation services.

+ Consider reporting the incident to a community 

organization that is tracking hate crimes. This is 

only for data collection purposes. You should 

also report to local law enforcement and the FBI.

+ If you are concerned about your immigration 

status, consider seeking legal advice. U.S. 

immigration law provides several protections for 

immigrants who are victims of crime.

Contact a local community organization for 

assistance and support. Community 

organizations may be able to assist with dealing 

with law enforcement, language translation, 

seeking medical care or psychological 

counseling, locating an attorney, handling media, 

fundraising, and identifying a support network.

… A crime committed based on the victim’s perceived 

or actual race, color, religion, national origin, sexual 

orientation, gender, gender identity, or disability.

””
“

Resources for more information on...

Legal aid, working with law enforcement, mental health and 

more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s 

(NAPABA) Hate Crime Resources at: 
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American 

Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

What is a Hate Crime?What is a Hate Crime?

https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
https://www.apiahf.org/


ပဏောမစံုစမ်ေးစစဘ် ေးဖခငေ်း

တရောေးဥပဘေစိုေးမုိေးဘရေးအြွ ွဲ့အစညေ်း မ ေ ယော

တရောေးဥပဆဒစ ိုေးမ ိုေးဆရေးအြ  ွေ့အစညေ်းရှ အရောရှ မျောေးသည်

အခငေ်းပြစ်ပ ောေးရောဆနရောတ င် ပဏောမစံိုစမ်ေးစစဆ် ေးမှုက ို

ဦေးစ ောဆ ောငရ် ကမ်ညပ်ြစ်သည။်

ဘနောက ်ကတ်ွ စံုစမ်ေးစစဘ် ေးဖခငေ်း

ဆနောက ်ကတ်  စံိုစမ်ေးစစဆ် ေးမှု ရှ န ိုငပ်ါသည။် အရောရှ မျောေးသည်

အငတ်ောဗျူေးလိုပ်န ိုငပ်ပ ေး ပြစ်ရပ်နငှ့်် သ သောထငရ်ှောေးဆသော

အဆကကောငေ်းအရငေ်းမျောေးက ို စောရ ကစ်ောတမ်ေးပပြုံကော သသံယရှ သမူျောေးက ို

ြမ်ေး  ေးပပ ေး FBI ကို အဘကကောငေ်းကကောေးနိငုပ်ါသည ်

အမုန်ေးပွောေးရောမှ ဖြစပွ်ောေးဘသော ရောဇဝတမ်ှု ိငုရ်ော အချကဖ်ပမှုမျောေး

တရောေးဥပဆဒစ ိုေးမ ိုေးဆရေး အရောရှ မျောေးသည် ဆအောက်ပါဘက်လ ိုက်ပခငေ်း

အချက်ပပမှုမျောေး- လူမျ ြုံေး၊ လူမျ ြုံေးစို၊ ကျောေး/မပြစ်မှုနငှ့််/သ ို ့်မဟိုတ်

ယဉဆကျေးမှု က  ပပောေးမှုမျောေး၊ သံိုေးသပ်ချက်မျောေး ဆရေးသောေးဆြော်ပပချက်မျောေး

သ ို ့်မဟိုတ် အမူအရောမျောေး၊ ပံိုမျောေး၊ အမှတ်အသောေးမျောေး၊ သဆကေတမျောေး

သ ို ့်မဟိုတ် ဂရပ်ြစ်တ ၊ ြ  ွေ့စည်ေးထောေးဆသော အမိုနေ်းပ ောေးပခငေ်းအြ  ွေ့မျောေး၊

ကျူေးလ နခ် ့်ဆသော ဘဏလ် ိုက်ပခငေ်း ရောဇဝတ်မှုဆဟောငေ်းမျောေး သ ို ့်မဟိုတ်

ပြစ်ရပ်မျောေးက ို ထည့််သ ငေ်းစဉေးစောေးမည်ပြစ်သည်။

FBI ပါဝငမ်ှု

စံိုစမ်ေးစစဆ် ေးဆရေး ြကဒ်ရယဗ်ျူရ ို (FBI) သည်

ြကဒ်ရယန် ိုငင်သံောေးအခ င့်အ်ဆရေးဥပဆဒ စ ိုေးမ ိုေးဆရေးအတ က်

ထ ပ်တနေ်းဆအဂျငစ် ပြစ်သည။် FBI ၏ န ိုငင်သံောေးအခ င့််အဆရေးဌောန

အမိုနေ်းပ ောေးရောမှ ပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတမ်ှုမျောေးအြ  ွေ့ သည် လမူျ ြုံေး၊

အသောေးအဆရောင၊် ဘောသောဆရေး၊ န ိုငင်သံောေးပြစ်မှု၊

လ ငစ် တတ်မ်ေးည တမ်ှု၊ လ ငခ်ံယခူျက၊် မသနစ် မ်ေးမှု သ ို ့်မဟိုတ်

ကျောေး/မပြစ်မှုတ ို ့်နငှ့််ပတသ်က၍် ဘကလ် ိုကပ်ခငေ်းက ို

အရငေ်းခံကောပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတမ်ှုမျောေးက ို စံိုစမ်ေးစစဆ် ေးသည။်

အမှောစကောေးနငှ့်် ဘဖပော ိရုန်အချကမ်ျောေးကို ြန်တ ေးပါ

မ မ ပစ်မတှထ်ောေးသည့်် ပရ သတက် ို ခ  ပခောေးသတမ်တှပ်ပ ေး

သင့််ရညမ်နှေ်းချကမ်ျောေး ဆအောငပ်မငဆ်စမည့်် အမေှာစကောေးမျောေးက ို

ြနတ် ေးပါ။ လမူျောေးအောေး သင် လိုပ်ဆ ောငဆ်စလ ိုသညမ်ျောေး၊

လိုပ်ဆ ောငရ်န် နညေ်းလမ်ေးမျောေးနငှ့်် အဆကကောငေ်းအရငေ်းမျောေးက ို

ဆြေ်ာပပပါ။

သတငေ်းထတုဖ်ပန်ချကတ်စဘ်စောငက်ို ထတုဖ်ပန်ပါ

အဆကကောငေ်းအရောသည် သတငေ်းပြစ်ဆလောကပ်ါက

ဆအောကဆ်ြေ်ာပပပါဆမေးခ နေ်းမျောေးက ို သတငေ်းထိုတပ်ပနခ်ျကတ် င်

ထည့််သ ငေ်းဆပြ  ိုရန် စဉေးစောေးပါ- မညသ်ကူ မညသ်ညက် ို

မညသ်ည့််အချ နတ် င် မညသ်ည့််ဆနရော၌ အဆကကောငေ်းအရငေ်းနငှ့််

လိုပ်ဆ ောငပံ်ို သတငေ်းထိုတပ်ပနခ်ျကက် ို တ ိုတ ိုဆရေးသောေးပပ ေး

သင၏် ကသ် ယရ်နအ်ချကအ်လကမ်ျောေးက ို ထည့််သ ငေ်းဆြေ်ာပပပါ။

ဥပမော- www.apiahf.org/press-release

 ဘလော့်တစခု် သို ့်မဟတု် လမူှုမ ေ ယောပုိ ့်စတ်စခု် ဘရေးသောေးပါ

သင၏်အဓ ကအချက်အလက်မျောေးက ို အကျဉေးချြုံပ်ပပ ေး

ခ ိုငလ်ံိုစ ော ဆရေးသောေးကော သက်ဆသက ို အသံိုေးပပြုံပါ။

လ ိုရငေ်းတ ိုရှငေ်းနငှ့််   ိုလ ိုရငေ်းဆရောက်ဆအောင် တတ်န ိုငသ်မျှ

ဆရေးသောေးပါ။ ပမငန် ိုငမ်ှု အမျောေး ံိုေးပြစဆ်စရန်

လူမှုမ ဒ ယောအတ က် hashtag #StopAAPIHate က ို

ဆသချောဆပါက် အသံိုေးပပြုံပါ။

မ ဒ ယောနငှ့််မဆပပော  ိုမ 

လသူ ရှငက်ကောေးပြစ်မှုနငှ့််ပတသ်က၍် နစ်နောသ၏ူ

စ ိုေးရ မ်ပူပနမ်ှုမျောေးက ို ထည့််သ ငေ်းစဉေးစောေးပါ။ သငသ်ည်

ဥပဆဒပ ိုငေ်း  ိုငရ်ော အကကပံပြုံချကရ်ယူလ ိုသည့််

 နဒပြစ်န ိုငပ်ါသည။်

“

”

တရောေးဥပဘေစိုေးမုိေးဘရေးအြွ ွဲ့အစညေ်း၊ မ ေ ယောတို ့်နငှ့်် ပူေးဘပါငေ်းဘ ောငရွ်ကဖ်ခငေ်း

ရငေ်းဖမစမ်ျောေး

COVID-19   ိုငရ်ော အချကအ်လကမ်ျောေးက ို

ပ ိုမ ိုသ ရှ န ိုငဆ်စရနအ်တ က် Asian & Pacific Islander American 

Health Forum (အောရှနငှ့်် ပစ ြ တက်ျွနေ်းသောေး

အဆမရ ကနက်ျနေ်းမောဆရေးြ ိုရမ်) ၏ဝဘ ် ိုကက် ို apiahf.org 

မတှစ် င့်် ဝငဆ်ရောကက်ကည့််ရှုပါ။

ဥပဆဒဆရေးရော အကအူည နငှ့််စပ်လျဉေးဆသော သတငေ်းအချကအ်လကမ်ျောေး

ပ ိုမ ိုသ ရှ န ိုငဆ်စရနအ်တ က် National Asian Pacific Bar Association’s (NAPABA) Hate 

Crime Resources (န ိုငင်လံံိုေး  ိုငရ်ော အောရှပစ ြ တအ်ြ  ွေ့အစညေ်း၏ အမိုနေ်းပ ောေးရောမှ

ပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတမ်ှုရငေ်းပမစမ်ျောေး) ထံ

https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources မှတစ် င့််

ဝငဆ်ရောကက်ကည့််ရှုပါ။

https://www.justice.gov/hatecrimes/get-help-now
https://www.apiahf.org/press-release/apiahf-condemns-anti-asian-hate-and-calls-for-racial-healing/
apiahf.org
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources


The Preliminary Investigation 

Law Enforcement The Media

Law enforcement officials will first conduct a 

preliminary investigation at the scene of the crime.

The Follow-Up Investigation 

There may be a follow-up investigation. Officers 

may conduct interviews, document the incident 
and apparent motives, arrest suspects, notify 

the FBI.

Hate Crime Indicators

Law enforcement officials will consider the 

following bias indicators: racial, ethnic, gender 

and/or cultural differences; comments, written 

statements, or gestures; drawings, markings, 

symbols, or graffiti; organized hate groups; 

previous bias crimes or incident.

FBI Involvement 

The Federal Bureau of Investigation (FBI) is the 

lead agency for enforcing federal civil rights law. 

The Hate Crimes Unit of the FBI’s Civil Rights 

Division investigates crimes motivated by bias 

toward race, color, religion, national origin, sexual 

orientation, gender identity, disability, 

or gender.

Develop Talking Points

Identify a specific target audience and create 

messages that will achieve your goals. Specify 

what you want people to do, how they should do 

it, and why. 

Issue A Press Release

If the topic is newsworthy, consider answering 

these questions in a press release: Who? What? 

When? Where? Why? And how? Keep the press 

release short and include your contact 

information. 
Example: www.apiahf.org/press-release

Write Blog / Social Media Post

Summarize your main points, establish your 

credibility, and use evidence. Be as concise and 

to the point as possible. For social media, be sure 

to use the hashtag #StopAAPIHate to 

maximize visibility.

Note: Before speaking with the 

media, consider the victim’s concerns 

regarding publicity. You may want to 

seek legal advice.

“

”

Working With…Working With…

Resources for more information on...

Legal aid, working with law enforcement, mental health and 

more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s 

(NAPABA) Hate Crime Resources at: 
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American 

Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

https://www.justice.gov/hatecrimes/get-help-now
https://www.apiahf.org/press-release/apiahf-condemns-anti-asian-hate-and-calls-for-racial-healing/
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
https://www.apiahf.org/


ရပ်ရွောအြွ ွဲ့အစညေ်းမျောေးအတကွ်

လပ်ုဘ ောငရ်မည့််အရောမျောေး

အမုန်ေးပွောေးရောမှ ဖြစပွ်ောေးဘသော ရောဇဝတမ်ှုသောေးဘကောငမ်ျောေးကို

အကအူည ဘပေးဖခငေ်း

နစ်နောသ(ူမျောေး) ၏ လ ိုအပ်ချကမ်ျောေးက ို ချင့််ချ န ်ံိုေးပြတ၍်

ဆ ောငရ် ကဆ်ပေးပါ။ အ  ိုပါလ ိုအပ်ချကမ်ျောေးသည် ရ တ ိုငက်ကောေးြ င့််ပခငေ်း၊

ရ မျောေး၊ အစ ိုေးရဆရှွေ့ဆနမျောေးနငှ့်် ပူေးဆပါငေ်းဆ ောငရ် ကပ်ခငေ်း၊

ဆ ေးကိုသမှုဆပေးပခငေ်း သ ို ့်မဟိုတ် စ တပ် ိုငေ်း  ိုငရ်ော

ဆ  ေးဆန ေးလမ်ေးည နပ်ခငေ်း၊ အကျ ြုံေးဆ ောငဆ်ရှွေ့ဆနထံ လမ်ေးည နပ်ခငေ်း၊

ဘောသောပပနတ်စ်ဦေး ရှောဆြ ဆပေးပခငေ်း၊ မ ဒ ယော စံိုစမ်ေးဆမေးပမနေ်းမှုမျောေးက ို

က ိုငတ် ယဆ် ောငရ် ကပ်ခငေ်း၊ ဆင ဆရေးဆကကေးဆရေးအကအူည ရယပူခငေ်းနငှ့််

ပံ့်ပ ိုေးကညူ သည့်် က နရ်ကတ်စ်ခို လိုပ်ဆ ောငဆ်ပေးပခငေ်းမျောေး

ပြစ်န ိုငပ်ါသည။်

အမုန်ေးပွောေးရောမှ ဖြစပွ်ောေးဘသော ရောဇဝတမ်ှုမျောေးနငှ့််

အမုန်ေးပွောေးဖခငေ်းဖြစရ်ပ်မျောေးကို တိငုက်ကောေးဖခငေ်း

နစ်နောသသူည် တရောေးဥပဆဒစ ိုေးမ ိုေးဆရေး အြ  ွေ့အစညေ်းအောေး ပါဝင၊်

ဆပြရှငေ်းဆပေးဆစလ ိုဆသော နဒရှ ၊ မရှ စဉေးစောေး ံိုေးပြတပ်ါ။

တရောေးဥပဆဒစ ိုေးမ ိုေးဆရေး အြ  ွေ့အစညေ်းထံ တ ိုငက်ကောေးပါက စံိုစမ်ေး၊ စစ်ဆ ေးမှု

ဆ ောငရ် ကမ်ညပ်ြစ်သည။် အမိုနေ်းပ ောေးပခငေ်းပြစ်ရပ်မျောေးက ို ဆပခရောခံဆပေးသည့််

ရပ်ရ ောအြ  ွေ့အစညေ်းမျောေးထံ တ ိုငက်ကောေးပါက ပြစ်ရပ်က ိုသော

မတှတ်မ်ေးတငမ်ညပ်ြစ်သည။်

တရောေးဥပဆဒစ ိုေးမ ိုေးဆရေး အြ  ွေ့အစညေ်းထံ တ ိုငက်ကောေးပခငေ်း

● ဆဒသနတရ တရောေးဥပဆဒစ ိုေးမ ိုေးဆရေး အြ  ွေ့အစညေ်းထံ  ကသ် ယပ်ပ ေး

၎ငေ်းတ ို ့်ထံ အဆသေးစ တအ်ချကအ်လကမ်ျောေးက ို ဆြော်ပပပါ။

စံိုစမ်ေးစစ်ဆ ေးဆရေးအရောရှ မျောေး၏အမညမ်ျောေး၊

 ကသ် ယရ်နအ်ချကအ်လကမ်ျောေးနငှ့်် တ ံ ပ်နပံါတမ်ျောေးက ို ရယထူောေးပါ။

● သသံယပြစ်ြ ယ် အမိုနေ်းပ ောေးရောမပှြစ်ပ ောေးသည့်် ရောဇဝတမ်ှုက ို FBI ထံ 1-
800-225-5324 မတှစ် င့်် တ ိုငက်ကောေးပါ။

ဘောသောပပနဝ်နဆ် ောငမ်ှုမျောေးအတ က် သငန်စှ်သကဆ်သော ဘောသောစကောေးက ို

ဆြော်ပပန ိုငပ်ါသည။်

ရပ်ရ ောအြ  ွေ့အစညေ်းမျောေးထံ တ ိုငက်ကောေးပခငေ်း

● Stop AAPI Hate က ့်သ ို ့်ဆသော အမိုနေ်းပ ောေးရောမှ ပြစ်ပ ောေးသည့််

ရောဇဝတမ်ှုမျောေးက ို ဆပခရောလျကရ်ှ ဆသော ရပ်ရ ောအြ  ွေ့အစညေ်းတစ်ခိုထံ

ပြစ်ရပ်က ို တ ိုငက်ကောေးပါ။ ယငေ်းမေှာ အချကအ်လကရ်ယစူိုဆ ောငေ်းရန်

ရညရ် ယခ်ျကမ်ျောေးအတ ကသ်ော ပြစ်သည။်

အမုန်ေးပွောေး၍လပ်ုဘ ောငဘ်သော လပ်ုရပ်မျောေးကို ထတုဘ်ြော်ပါ

အမိုနေ်းပ ောေးပခငေ်းက ို သည်ေးခံမည်မဟိုတ်ဆကကောငေ်း လူထိုထံ

သတငေ်းစကောေးပါေးရနအ်လ ို ့်ငေှာ အမိုနေ်းပ ောေးရောမှ ပြစ်ပ ောေးဆသော

ရောဇဝတ်မှုမျောေးက ို ပမန ်နစ် ော လူသ ရှငက်ကောေး ထိုတ်ဆြော်၊

ရှုတ်ချရမည်ပြစ်သည်။ အမိုနေ်းပ ောေးရောမှ ပြစ်ပ ောေးဆသော

ရောဇဝတ်မှုမျောေးအဆကကောငေ်း ထိုတ်ဆြော်ရန်

သငလ်ိုပ်ဆ ောငန် ိုငသ်ည့််အရောအချ ြုံ ွေ့က ို

ဆအောက်တ ငဆ်ြော်ပပထောေးပါသည်-
●  က်သ ယ်အဆကကောငေ်းကကောေးမှုမျောေး-
သတငေ်းထိုတ်ပပနခ်ျက်တစ်ဆစောင် ထိုတ်ပပနပ်ါ၊

ဆဒသတ ငေ်းမ ဒ ယောထံ  က်သ ယ်ပါ၊ သတငေ်းစောရှငေ်းလငေ်းပ  

ကျငေ်းပပါ

● ရပ်ရ ော- ဆဒသနတရဆခါငေ်းဆ ောငမ်ျောေးနငှ့်် ပူေးဆပါငေ်းဆ ောငရ် က်ပါ၊

ရပ်ရ ောပ  အခမ်ေးအနောေးမျောေး ကျငေ်းပပါ

● အစ ိုေးရ- သင၏်ရပ်ရ ောအတ ငေ်းရှ အမှုထောေးြ ယ်က စစရပ်မျောေးက ို

အဆကကောငေ်းကကောေးရနအ်တ က် တရောေးဥပဆဒစ ိုေးမ ိုေးဆရေး အြ  ွေ့အစည်ေး၊

ဆဒသနတရ၊ ပပည်နယ်နငှ့်် ြက်ဒရယ် အရောရှ မျောေးနငှ့််

အစည်ေးအဆဝေးမျောေး ကျငေ်းပပပြုံလိုပ်ပါ။

ရပ်ရွောကို အသပိညောဘပေးပါ၊ ဘ ော်ဩစညေ်းရုံေးပါ

အလိုပ်ရံိုဆ  ေးဆန ေးပ  မျောေး ကျငေ်းပပခငေ်း၊ ရပ်ရ ောအတ ငေ်း

ရှငေ်းလငေ်းည နက်ကောေးပ  မျောေး ကျငေ်းပပခငေ်း၊ ပမ ြုံ ွေ့နယခ်နေ်းမ

အစညေ်းအဆဝေးမျောေး ကျငေ်းပပခငေ်း၊ ည  နှု ငေ်းဆ  ေးဆန ေးပ  မျောေး

စ စဉကျငေ်းပပခငေ်း သ ို ့်မဟိုတ် အသလံ င့်် ဆ  ေးဆန ေးပ  မျောေးအပပင်

ရပ်ရ ောတ င် အသ ပညောဆပေးပခငေ်း သငဆ်ထောကက်ပူစစညေ်းမျောေးက ို

ဘောသောပပနပ်ခငေ်းပြင့််

အမိုနေ်းပ ောေးရောမှ ပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတမ်ှုမျောေး၊

အကကမ်ေးြကမ်ှုမျောေးနငှ့််စပ်လျဉေး၍ ရပ်ရ ောတ ငေ်း

နောေးလညသ်ဆဘောဆပါကမ်ှုက ို ပမ င့််တငပ်ါ။

အမုန်ေးပွောေးရောမှ ဖြစပွ်ောေးဘသော

ရောဇဝတမ်ှုတိကုြ်ျကဘ်ရေးအြွ ွဲ့ကို ြွ ွဲ့စညေ်းပါ

ဆရရှညဆ်ပြရှငေ်းချကတ်စ်ရပ်အဆနပြင့်် ပံိုမှနဆ်တ ွေ့ ံိုပပ ေး ဆဒသနတရနငှ့််

န ိုငင်လံံိုေး  ိုငရ်ော အြ  ွေ့အစညေ်းမျောေး ပါဝငသ်ည့််

အမိုနေ်းပ ောေးရောမှ ပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတမ်ှုတ ိုကြ်ျကဆ်ရေးအြ  ွေ့တစ်ြ  ွေ့က ို

ြနတ် ေးပါ သ ို ့်မဟိုတ် အ  ိုပါအြ  ွေ့တ င် ပါဝငပ်ါ။

ရငေ်းဖမစမ်ျောေး

COVID-19   ိုငရ်ော အချကအ်လကမ်ျောေးက ို

ပ ိုမ ိုသ ရှ န ိုငဆ်စရနအ်တ က် Asian & Pacific Islander American 

Health Forum (အောရှနငှ့်် ပစ ြ တက်ျွနေ်းသောေး

အဆမရ ကနက်ျနေ်းမောဆရေးြ ိုရမ်) ၏ဝဘ ် ိုကက် ို apiahf.org 

မတှစ် င့်် ဝငဆ်ရောကက်ကည့််ရှုပါ။

ဥပဆဒဆရေးရော အကအူည နငှ့််စပ်လျဉေးဆသော သတငေ်းအချကအ်လကမ်ျောေး

ပ ိုမ ိုသ ရှ န ိုငဆ်စရနအ်တ က် National Asian Pacific Bar Association’s (NAPABA) Hate 

Crime Resources (န ိုငင်လံံိုေး  ိုငရ်ော အောရှပစ ြ တအ်ြ  ွေ့အစညေ်း၏ အမိုနေ်းပ ောေးရောမှ

ပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတမ်ှုရငေ်းပမစမ်ျောေး) ထံ

https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources မှတစ် င့််

ဝငဆ်ရောကက်ကည့််ရှုပါ။

apiahf.org
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources


Checklist for 

Community Organizations

Offer Assistance to Hate 

Crime Victims 
Assess and provide for the particular needs of 

the victim(s). These needs can be filing a 

police report, working with police and 

prosecutors, seeking medical care or 

psychological counseling, locating an 

attorney, finding a language translator, 

handling media inquiries, obtaining financial 

assistance, and offering a support network.

Reporting Hate Crimes and 

Hate Incidents
Determine whether the victim wants law 

enforcement involvement. Reporting to law 

enforcement will prompt further investigation. 

Reporting to community organizations that 

track hate incidents will only record the 

incident.

Reporting to Law Enforcement
+ Contact local law enforcement and provide 

them with detailed information. Secure the 

names, contact information, and badge 

numbers of the investigating officers.
+ Report a suspected hate crime to 

the FBI at 1-800-225-5324. You can 

state your preferred language for translation 

services.

Reporting to Community Organizations
Report the incident to a community 

organization that is tracking hate crimes, like 
Stop AAPI HateThis is only for data 

collection purposes.

Speak out Against 

Acts of Hate
Hate crimes must be denounced swiftly in 

order to provide a message to the public 

that hate will not be tolerated. Here are 

some things you can do to speak out 

against hate crimes:

Communication: Issue a press release; 

contact local media; coordinate a press 

conference

Community: Work with local leaders; 

organize community events

Government: Facilitate meetings with law 

enforcement and local, state, and federal 

officials to address your community’s 

concerns.

Educate and Mobilize 

the Community
Raise community awareness regarding hate 

crimes and violence by providing 

workshops, holding community briefings, 

facilitating town hall meetings, organizing 

conferences or panel discussions, and 

translating community education materials.

Create an Anti-Hate Crime 

Task Force
As a longer-term solution, create or take 

part in an anti-hate crime task force 

that meets on a regular basis and is 

involved with local and national 

organizations.

Resources for more information on...

Legal aid, working with law enforcement, mental health and 

more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s 

(NAPABA) Hate Crime Resources at: 
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American 

Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

https://stopaapihate.org/
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
https://www.apiahf.org/


“အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစပွ်ောေးဘသော ရောဇဝတမ်ှု”နငှ့််

“အမုန်ေးပွောေးမှုဖြစရ်ပ်” ကကောေး ိှ ကေွာဖခောေးချကမှ်ော

အ ယန်ညေ်း 

?

အမိုနေ်းပ ောေးရောမှပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုတ င် “ရောဇဝတ်မှု” တစ်ခိုပါဝငပ်ပ ေး

ဆယဘိုယျအောေးပြင့်် ဆနေှာင့််ယှက်တ ိုက်ခ ိုက်ပခငေ်းနငှ့််/သ ို ့်မဟိုတ်

က ိုယ်ထ လက်ဆရောက် ကျူေးလ နမ်ှု၊ လူသတ်မှု၊ မ ေးက ငေ်းပစ်ပခငေ်း၊

ပပည်သပူ ိုငပ်စစည်ေး ြျက်  ေးမှု သ ို ့်မဟိုတ် ယငေ်းက ့်သ ို ့်ဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေး

ကျူေးလ နရ်န် ပခ မ်ေးဆပခောက်မှုမျောေးက ့်သ ို ့်ဆသော အကကမ်ေးြက် ရောဇဝတ်မှုတ ို ့်

ပါဝငပ်ါသည်။ ရောဇဝတ်မှု မကျူေးလ နခ် ့်လျှငပ်င် အ  ိုပါရောဇဝတ်မှုမျောေးက ို

ကျူေးလ နရ်န် အပခောေးသတူစ်ဦေးနငှ့်် ပူေးဆပါငေ်းကကံစည်ပခငေ်း သ ို ့်မဟိုတ်

အပခောေးသတူစ်ဦေးက ို ခ ိုငေ်းဆစပခငေ်းတ ို ့်သည်လည်ေး အကျံြုံေးဝငပ်ါသည်။

အမိုနေ်းပ ောေးပခငေ်းပြစ်ရပ်သည် ရောဇဝတ်မှုမျောေးမဟိုတ်ဆသော ဘက်လ ိုက်ဆသော

လိုပ်ဆ ောငခ်ျက်မျောေးပြစ်ပပ ေး အကကမ်ေးြက်မှု၊ ပခ မ်ေးဆပခောက်မှုမျောေး သ ို ့်မဟိုတ်

ဆပမရော၊ အဆ ောက်အဦြျက်  ေးမှုမျောေး မပါဝငပ်ါ။ အပြစ်မျောေးဆသော

သောဓကမျောေးမှော လူမျ ြုံေးဆရေး စ ပ်စ  ဆပပော  ိုမှုက ့်သ ို ့်ဆသော ပံိုစံပြင့််

ြယ်ကကဉဆပပော  ိုပခငေ်းမျောေး ပြစ်သည်။

ဘမေးဘလ့် ိှဘသော ဘမေးခွန်ေးမျောေး

အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစပွ်ောေးဘသော ရောဇဝတမ်ှုဟသူညမှ်ော အ ယန်ညေ်း အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစပွ်ောေးဘသော

ရောဇဝတမ်ှုဟသူညမှ်ော နစန်ောသ၏ူ သ ိှိထောေးဘသော သို ့်မဟတု် အစစအ်မှန် လမူျိ ေး၊ အသောေးအဘရောင၊်  ောသောဘရေး၊

နိငုင်သံောေး၊ လငိစ်တိတ်မ်ိေးညွတမ်ှု၊ ကျောေး/မဖြစမ်ှု၊ လငိခံ်ယခူျက် သို ့်မဟတု် မသန်စွမ်ေးမှုတို ့်ကို အဘဖခခံ၍

ကျ ေးလန်ွဘသော ရောဇဝတမ်ှုတစခု်ဖြစသ်ည ်

“

””

အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစပွ်ောေးဘသော ရောဇဝတမ်ှုကို

အ ယဘ်ကကောင့်် တိငုက်ကောေးသင့််ပါသနညေ်း 

?

အမှနတ်ကယ်ပြစ်ပ ောေးသည့်် အမိုနေ်းပ ောေးရောမှပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးနငှ့််

တရောေးဥပဆဒစ ိုေးမ ိုေးဆရေးအြ  ွေ့အစညေ်းထံ တ ိုငက်ကောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးကကောေးတ င်

သ သောထငရှ်ောေးဆသော ပခောေးနောေးချကတ်စ်ခိုရှ သည။် နစ်နောသမူျောေးက ို

ပံ့်ပ ိုေးကူည ဆကကောငေ်းပပသပပ ေး ကူည ဆပေးရနသ်ောမက လူ ့်အသ ိုက်အဝနေ်းသည်

အ  ိုပါရောဇဝတ်မှုအမျ ြုံေးအစောေးမျောေးက ို သညေ်းခမံညမ်ဟိုတဆ်ကကောငေ်း ရှငေ်းလငေ်းဆသော

အမှောစကောေးတစ်ရပ်က ို ဆပေးပ ို ့်ရနအ်တ က် အမိုနေ်းပ ောေးရောမှပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးက ို

တ ိုငက်ကောေးရန် အဆရေးကက ေးပခငေ်းပြစ်သည။် အမိုနေ်းပ ောေးရောမှပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးက ို

တ ိုငက်ကောေးပခငေ်းပြင့်် ရပ်ရ ောမျောေးနငှ့်် တရောေးဥပဆဒစ ိုေးမ ိုေးဆရေးအြ  ွေ့အစညေ်းတ ို ့်သည်

ရပ်ရ ောအတ ငေ်းရှ ပပဿနော၏အတ ိုငေ်းအတောက ို

အပပည့််အဝနောေးလညသ်ဆဘောဆပါကန် ိုငမ်ညပ်ြစ်ပပ ေး ဘက်လ ိုက်ပခငေ်းနငှ့်် အမိုနေ်းတရောေးက ို

အဆပခခသံည့်် တ ိုက်ခ ိုက်မှုမျောေးက ို တောေး  ေးရနန်ငှ့်် ရင ် ိုငရ်န် ရငေ်းပမစ်မျောေး

ထောေးရှ ဆပေးန ိုငမ်ညပ်ြစ်သည။် ပြစ်ရပ်တစ်ခိုသည် အမိုနေ်းပ ောေးရောမှပြစ်ပ ောေးဆသော

ရောဇဝတ်မှု သ ို ့်မဟိုတ် အမိုနေ်းပ ောေးပခငေ်းပြစ်ရပ်က ို ပြစ်ပ ောေးဆစပခငေ်းမရှ ဆသေ်ာလညေ်း

စံိုစမ်ေးစစ်ဆ ေးမှုပပြုံလိုပ်န ိုငဆ်စရနအ်တ က် အ  ိုပါက စစက ို တ ိုငက်ကောေးသင့််ပါသည။်

အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစပွ်ောေးဘသော ရောဇဝတမ်ှုအောေး

စွ ချကတ်ငဖ်ခငေ်းသည် “ပုံမှန်” ရောဇဝတမ်ှုတစခု်အောေး

စွ ချကတ်ငဖ်ခငေ်းနငှ့်် မညသ်ို ့်မညပုံ်ဖခောေးနောေးပါသနညေ်း 

?

အမိုနေ်းပ ောေးရောမပှြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတ်မှု ဥပဆဒမျောေးသည် ပပည်နယ် တစ်ခိုနငှ့််တစ်ခို

က  ပပောေးန ိုငသ်ည်။ ပပစ်မှုကျူေးလ နသ်သူည် ဘက်လ ိုက်ဆသော အရငေ်းခံအဆကကောငေ်းအရငေ်းပြင့််

ရောဇဝတ်မှုကျူေးလ နခ် ့်ဆကကောငေ်း လံိုဆလောကဆ်သော သက်ဆသပပချက်ရှ ပါက

ပပစ်ဒဏတ် ိုေး၍ချထောေးန ိုငဆ်ကကောငေ်း အမိုနေ်းပ ောေးရောမပှြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတ်မှု

ဥပဆဒအမျောေးစိုတ င် ဆြော်ပပထောေးပါသည်။ ထ ို ့်အပပင် တစ်ခါတစ်ရံ၌

အမိုနေ်းပ ောေးရောမပှြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတ်မှု ဥပဆဒအမျောေးစိုမျောေးသည်

အမိုနေ်းပ ောေးရောမပှြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးက ို စ  ချက်တငရ်ော၌ ပါဝငဆ် ောငရ် က်သည့််

ပပည်နယ်  ိုငရ်ောနငှ့်် ဆဒသနတရ တရောေးဥပဆဒစ ိုေးမ ိုေးဆရေးအြ  ွေ့အစည်ေးထံ ဘဏ္ဍောဆရေး၊

နည်ေးပညောပ ိုငေ်း  ိုငရ်ောနငှ့်် မှုခငေ်းဆ ေးပညော  ိုငရ်ော ကူည ပံ့်ပ ိုေးမှုမျောေးက ို

တ ိုေးပမ င့််ဆပေးဆ ောငသ်ည်။ ပပည်နယ် သ ို ့်မဟိုတ် ဆဒသတ င် အမိုနေ်းပ ောေးရောမှပြစ်ပ ောေးဆသော

ရောဇဝတ်မှုဥပဆဒ မရှ ဆသော်လည်ေး အမိုနေ်းပ ောေးရောမှပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးက ို

တ ိုငက်ကောေးန ိုငသ်ည်သောပြစ်သည်။

အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစပွ်ောေးဘသော ရောဇဝတမ်ှု သို ့်မဟတု်

အမုန်ေးပွောေးဖခငေ်းဖြစရ်ပ်ကို မညက် ့်သို ့်တိငုက်ကောေးရမညန်ညေ်း 

?

ပြစ်ရပ်က ို အမိုနေ်းပ ောေးရောမှပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတ်မှုမျောေးအောေး

ဆပခရောခံလျက်ရှ သည့်် ရပ်ရ ောအြ  ွေ့အစည်ေးမျောေးထံ တ ိုငက်ကောေးရန် စဉေးစောေးပါ။

ယငေ်းမှော အချက်အလက်ရယူစိုဆ ောငေ်းရန် ရည်ရ ယ်ချကမ်ျောေးအတ က်သော

ပြစ်သည်။ တရောေးဥပဆဒစ ိုေးမ ိုေးဆရေးအြ  ွေ့အစည်ေးနငှ့်် FBI ထသံ ို ့်လည်ေး

တ ိုငက်ကောေးသင့််ပါသည်။

အမုန်ေးပွောေးရောမှဖြစပွ်ောေးဘသော ရောဇဝတမ်ှုမျောေးမှော “ပုံမှန်” 

ရောဇဝတမ်ှုမျောေးနငှ့်် မညသ်ို ့်မညပုံ်ကွ ဖပောေးသနညေ်း 

?

အမိုနေ်းပ ောေးရောမှပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတမ်ှုမျောေးသည်

အပခောေးရောဇဝတမ်ှုအမျောေးစိုထက် ကျယပ်ပန် ့်ဆသောသကဆ်ရောကမ်ှုမျောေး ရှ သည။်

အမိုနေ်းပ ောေးရောမှပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတမ်ှုသောေးဆကောငမ်ျောေးတ င် ရောဇဝတမ်ှု၌

တ ိုကရ် ိုကပ်စ်မှတထ်ောေးခရံသူ သောမက ၎ငေ်းတ ို ့်က ့်သ ို ့်ဆသော အပခောေးသမူျောေးလညေ်း

ပါဝငသ်ည။် အမိုနေ်းပ ောေးရောမှပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတမ်ှုမျောေးသည် မ သောေးစိုမျောေး၊

ရပ်ရ ောမျောေးအဆပေါ် သကဆ်ရောကမ်ှုရှ ပပ ေး တစ်ခါတစ်ရံ၌ န ိုငင်တံစ်ခိုလံိုေးအဆပေါ်

သကဆ်ရောကမ်ှုရှ သည။်

ရငေ်းဖမစမ်ျောေး

COVID-19   ိုငရ်ော အချကအ်လကမ်ျောေးက ို

ပ ိုမ ိုသ ရှ န ိုငဆ်စရနအ်တ က် Asian & Pacific Islander American 

Health Forum (အောရှနငှ့်် ပစ ြ တက်ျွနေ်းသောေး

အဆမရ ကနက်ျနေ်းမောဆရေးြ ိုရမ်) ၏ဝဘ ် ိုကက် ို apiahf.org 

မတှစ် င့်် ဝငဆ်ရောကက်ကည့််ရှုပါ။

ဥပဆဒဆရေးရော အကအူည နငှ့််စပ်လျဉေးဆသော သတငေ်းအချကအ်လကမ်ျောေး

ပ ိုမ ိုသ ရှ န ိုငဆ်စရနအ်တ က် National Asian Pacific Bar Association’s (NAPABA) Hate 

Crime Resources (န ိုငင်လံံိုေး  ိုငရ်ော အောရှပစ ြ တအ်ြ  ွေ့အစညေ်း၏ အမိုနေ်းပ ောေးရောမှ

ပြစ်ပ ောေးဆသော ရောဇဝတမ်ှုရငေ်းပမစမ်ျောေး) ထံ

https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources မှတစ် င့််

ဝငဆ်ရောကက်ကည့််ရှုပါ။

apiahf.org
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources


What is the difference between a 

“hate crime” and a “hate incident”

?

Hate crimes must involve a “crime” and it often 

involves harassment and/or a violent crime, such 

as assault, murder, arson, vandalism, or threats to 

commit such crimes. It may also cover conspiring 

or asking another person to commit such crimes, 

even if the crime was never carried out.

Hate incidents are acts of prejudice that are not 

crimes and do not involve violence, threats, or 

property damage. The most common examples 

are isolated forms of speech in the form of racial 

slurs.

Frequently Asked Questions

What is a Hate Crime? A crime committed based on the 

victim’s perceived or actual race, color, religion, national origin, 

sexual orientation, gender, gender identity, or disability.
“

””

Why should I report a “hate crime”

?

There is a significant disparity between hate 

crimes that actually occur and those reported to 

law enforcement. It is critical to report hate crimes 

not only to show support and get help for victims, 

but also to send a clear message that the 

community will not tolerate these kinds of crimes. 

Reporting hate crimes allows communities and 

law enforcement to fully understand the scope of 

the problem in a community and put resources 

toward preventing and addressing attacks based 

on bias and hate.  Regardless of whether an 

incident amounts to a hate crime or a hate 

incident, it should be reported so that an 

investigation can occur.

How is the prosecution of a hate 

crime different from a regular crime

?

Hate crime laws vary from state-to-state. Most 

hate crime laws provide for enhanced penalties if 

there is sufficient evidence that an offender has 

committed a crime with bias motivation. Moreover, 

hate crime laws sometimes provide increased 

financial, technical, and forensic support to state 

and local law enforcement involved in prosecuting 

hate crime cases. Even if a state or territory does 

not have a hate crimes law, hate crimes can still 

be reported.

How do I report a hate crime or a 

hate incident

?

You should report a hate crime or hate incident to 

local law enforcement and the FBI. You can also 

report to community organizations that are 

collecting data on these incidences, such as 
AAAJ or Stop AAPI Hate

How is a hate crime different 

from a “regular” crime

?

Hate crimes have a broader effect than most other 

kinds of crime. Hate crime victims include not only 

the crime’s immediate target but also others like 

them. Hate crimes affect families, communities, 

and at times, the entire nation.

Frequently Asked Questions

Resources for more information on...

Legal aid, working with law enforcement, mental health and 

more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s 

(NAPABA) Hate Crime Resources at: 
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American 

Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

https://www.standagainsthatred.org/
https://stopaapihate.org/
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources
https://www.apiahf.org/

