Báo Cáo Trường Hợp Thù Địch/Phân Biệt Đối Xử
Người dân trong cộng đồng đã chuyển tới Washington State Commission on Asian Pacific American
Affairs (CAPAA) thông tin về các vụ việc thù địch nhằm vào người gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (Asian
and Pacific Islander, API) trong đại dịch COVID-19. Tiếc là CAPAA không phụ trách công việc xã hội cho
trường hợp cụ thể, cũng không có dịch vụ tư vấn pháp luật. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nạn nhân của
những hành vi thù địch thực hiện các hành động sau:
Tìm đến dịch vụ y tế nếu cần.
Ghi lại toàn bộ chi tiết của hành vi phạm tội đó sớm nhất có thể sau khi phát sinh vụ việc. Nêu cả giới
tính, độ tuổi, chiều cao, chủng tộc, cân nặng, trang phục và các đặc điểm phân biệt khác của (các) thủ
phạm. Nếu có bất kỳ hành vi đe dọa hay nhận xét có tính thành kiến nào, hãy đưa vào báo cáo.
Gửi báo cáo. Báo cáo về vụ việc cho lực lượng thực thi pháp luật tại địa phương. Nếu nạn nhân
không muốn đến gặp cảnh sát, hãy gửi báo cáo cho Nhóm Đặc Trách Dân Quyền/Nhân Quyền
(Civil Rights/Human Rights Task Force) địa phương trong khu vực của quý vị). Ngay cả khi vụ việc
chưa đáp ứng định nghĩa theo pháp luật của một hành vi phạm tội thù địch, thì việc báo cáo cho
tổ chức thích hợp vẫn rất quan trọng. Vui lòng tham khảo thông tin liệt kê dưới đây.
Chính quyền tiểu bang, quận và thành phố cùng các tổ chức khác thường có một nơi để khai báo hành
vi thù địch và phân biệt đối xử, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài nguyên liệt kê dưới đây:
•

Washington State Human Rights Commission
Theo luật, mọi người đều có quyền không bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc, nhà ở, nơi ở công
cộng hay khi tìm dịch vụ tín dụng và bảo hiểm. Bất kỳ cá nhân nào tin rằng mình đã bị phân biệt
đối xử dựa trên tư cách tầng lớp được bảo vệ đều có thể gửi cáo buộc về hành vi phân biệt đối
xử của chủ lao động, bên cung cấp nhà ở và doanh nghiệp.

•

King County Office of Civil Rights
Văn phòng này có thẩm quyền xử lý các khiếu nại về phân biệt đối xử, nhưng chỉ với chính
quyền Quận King và chủ lao động, bên cung cấp nhà ở và doanh nghiệp ở các khu vực chưa hợp
nhất của Quận King (bên ngoài các thành phố).

•

Seattle Office for Civil Rights
Văn phòng này đảm bảo giữ vững luật pháp bảo vệ quý vị trước hành vi quấy rối mang tính phân
biệt đối xử về nhà ở, việc làm hoặc những nơi công cộng khác trong phạm vi thành phố Seattle.

•

Spokane Police Department: Báo Cáo Hành Vi Phạm Tội Thù Địch và Thành Kiến
Trang này chứa thông tin về định nghĩa một hành vi phạm tội thù địch và cách khai báo.

•

City of Spokane’s Human Rights Commission
Đây là đầu mối liên lạc thích hợp nếu quý vị cư trú tại Thành Phố Spokane. Trang này chứa thông
tin về các loại khiếu nại khác nhau.

•

Mẫu Khai Báo Vụ Việc (Incident Report Form) của Spokane County Human Rights Task Force
Đây là đầu mối liên lạc thích hợp nếu quý vị cư trú ở nơi khác trong Quận Spokane.
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Hãy khai báo vụ việc cho một trong các tổ chức sau đây để giúp giảng giải cho người dân biết những
điều đang xảy ra và định hình chính sách. Quý vị có thể tìm đến:
•

Stand Against Hatred
Asian Americans Advancing Justice đang theo sát các vụ việc thành kiến. Bằng việc chia sẻ
những gì quý vị trải qua hoặc chứng kiến, quý vị có thể chỉ dẫn cho cộng đồng, trao sức mạnh
cho những người khác, cho bên cung cấp dịch vụ biết cần trợ giúp ở đâu và tăng cường nỗ lực
lên tiếng để phản ứng và ngăn chặn hành vi phạm tội thù địch. Biểu mẫu có bản tiếng Anh, tiếng
Trung (phồn thể & giản thể), tiếng Hàn và tiếng Việt.

•

Mẫu Vụ Việc Thù Địch (Hate Incident Form) của AAPI
OCA – Asian Pacific American Advocates tận tâm thúc đẩy sức khỏe toàn diện về xã hội, chính trị
và kinh tế của Người Mỹ Gốc Á và Người Đảo Thái Bình Dương (AAPI). Việc khai báo các vụ việc
thù địch thông qua biểu mẫu này sẽ giúp chúng tôi, OCA – Asian Pacific American Advocates,
theo dõi hành vi thù địch nhắm đến các AAPI trên khắp cả nước.

•

Chấm Dứt Sự Thù Địch với AAPI
Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON) và Chinese for Affirmative Action (CAA)
(CAA) đã khởi chạy trung tâm khai báo này nhằm cho phép người dân trong cộng đồng khai báo
về các vụ việc thù địch mà họ đã gặp phải. Thông tin cá nhân, bao gồm thông tin nhận dạng cá
nhân, sẽ được bảo mật và chỉ được chia sẻ khi được phép. Dưới dạng tổng hợp, thông tin sẽ
được sử dụng cho việc hỗ trợ, bảo vệ và giáo dục. Biểu mẫu có bản tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng
Trung, tiếng Hàn, tiếng Khmer, tiếng Thái và tiếng Nhật.

Cuối cùng, Human Rights Campaign (HRC) có hướng dẫn dành cho các nạn nhân của hành vi phạm tội
thù địch: Phải Làm Gì Nếu Quý Vị Là Nạn Nhân của Hành Vi Phạm Tội Thù Địch.
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