
सेन्टर फर प्यन एिसयन कम्यिूनट�
से�वर्सेस, (सम्पणुर् एिशयाली
सामदुाियक सेवा केन्� - CPACS), 
एक  एट्लाण्टा, ज�जर्याअव�स्थत
501(c)(3) गरै नाफामलूक सगंठन
हो । द�क्षण पवू� के्ष�मा प�हलो र
सबभैन्दा ठूलो एिशयाई र �शान्त  ���पय
स्वास्थ्य र मानव सेवा सगंठनको रूपमा स्था�पत,  CPACS 
ले आफ्नो मखु्य सेवाहरु ज�जर्यामा आ�वासी र शरणाथ� 
प�रवारहरुलाई १९८० दे�ख �दान गर� रहेको छ।

हा�ो ल�य व्यापक स्वास्थ्य र सामा�जक सेवाहरु माफर् त, 
क्षमता िनमार्ण, र वकालत को माध्यमबाट आ�वासीहरु, 
शरणाथ�हरु, र वंिचतहरुको लागी आत्मिनभर्रता र 
अखण्डताको �व�र्न गनुर् हो। CPACS को कमर्चार�हरु र 
स्वयंसेवकहरुले एक वषर्मा ७२,००० भन्दा बढ� �ाहकहरुलाई 
सेवा �दान गदर्छ र  १७ भन्दा बढ� दबु ैएिशयाई र गरै एिशयाई, 
भाषाहरु बोल्ने क्षमता छ ।
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के हो
घणृा अपराध ?

�कन यो 

मह�वपणूर् छ
�रपोटर् गनर् ?

घणृा अपराध 
कुन ैपिन कायर् वा �यास ग�रएको कायर् फौजदार� काननु 
अन्तगर्त एक अपराध हो जनु जाित, रंग, धमर्, रा��य मलू, 
िलगं, यौन आकषर्ण, िलगं, िलगं प�हचान, अपांगता, 
मानिसक अश�ता, वा शार��रक अपांगताको �बरु� पवूार्�ह 
�ारा �े�रत हुन्छ। यसमा समावेश छ: शार��रक हमला जस्त ै
आ�मण, हत्या, आगजनी, सम्प�� क्षित, धम्क�, र 
उत्पीडन। 

पवूार्�ह वा घणृा घटना (घणृा अपराध होइन)

पवूार्�ह को कुन ैपिन कायर्हरु जनु अपराधहरु होइनन ्र 
�हंसा, धम्क�, वा सम्प�� नोक्सानी समावेश हँुदैनन ्। 
उदाहरण: अपमानजनक उपनामले सम्बोधन गन�, अपमान, 
वा तपाइँको सम्प�� प�रसर वा सावर्जिनक स्थानहरुमा घणृा 
साम�ी �दशर्न।

अपराध �रपोटर् को लागी सकंट लाइन

• सघंीय अनसुन्धान ब्यरूो (FBI) - ज�जर्या  
      770-216-3000
      (“I need to report a hate crime and I speak Nepali”)
      “मलाई घणृा अपराध �रपोटर् गनुर्  छ र म नेपाली भाषा बोल्छु” 

• ज�जर्या आपरािधक न्याय समन्वय प�रषद   
      404-657-1956 (सामदुाियक कायर्�म पयर्वेक्षक कायार्लय)
      404-657-2222 (पी�डत क्षितपिूतर्)
      https://cjcc.georgia.gov

• व�कलहरुको सिमित   
      1-844-9-NO-HATE (664283) 
      (भाषा उपलब्ध: िचिनयाँ क्यान्टोनीज र मन्डा�रन, को�रयाली, 
    िभयतनामी, र पंजाबी)
      https://www.lawyerscommittee.org/project/no-hate-
      resource-hotline  

•  CPACS पी�डत सेवाहरु
      678-824-6189
 

सामदुाियक सगंठनहरुलाई
अनलाइन �रपोटर् गनुर्होस ्

• �हंसा �वरोधी कायर्�महरुको रा��य गठबन्धन   
      www.AVP.org   

• घणृा �वरु� खडा
      https://www.standagainsthatred.org 

• AAPI घणृा बन्द गर
      https://stopaapihate.org/reportincident 

• AAPI घणृा अपराध
      www.aapihatecrimes.org/aapi-hate-incident-form 

• िशयाईहरु तथा एिशयाई अमे�रक�हरुको लागी एक सरु�क्षत 
 स्वगर् (ASHAAA)
      https://www.ashaaa.org 

• नाग�रक हो वा होइन, तपाइँसगँ अिधकार छ।

• लाज वा अस्वीकार नगनुर्होस।् तपाइँ यसमा एक्ल ैहुनहुुन्न र 
  त्यहाँ तपाइँलाई समथर्न गनर् को लागी समदुाय छ।

• �रपोटर् गरेर तपाइँ �व�ीय सहायता �ा� गनर् सक्षम हुन 
  सक्नहुुन्छ।

• अपराधका अन्य पी�डतहरुलाई सहयोग गनुर्होस ्। 

• पिुलसले अपराधीलाई कारबाह� गनर् सक्छ र उनीहरुलाई फे�र 
  अपराध गनर् बाट रोक्न सक्छ।

• न्याय कायार्न्वयन िनकायले घणृा अपराधको त्यो आकँडा 
  (डाटा) �ा� गन�छ र भ�वष्यका घटनाहरुलाई रोक्नको लागी 
  ससंाधनहरु रा� सक्षम हुनेछ।
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म घणृा अपराध को िशकार िथएँ,
म के गरँू? 

एक दशर्कको रूपमा, 
मलेै के जान्न आवश्यक छ?   

एक सहयोगीको रूपमा, म कसर� 
एिशयाई अमे�रक� तथा �शान्त ��प 
(AAPI) समदुायलाई म�त गनर् सक्छु? 

िच�कत्सा सहायता िलन ुहोस,् य�द आवश्यक परे।

घटना रेकडर् गनुर् होस,् य�द सम्भव भए । 

घटना पिछ जितसक्दो चाँडो अपराधको कुन ैर 
सब ै�ववरण ले�हुोस।् 
आ�मणकार� [हरू]को िलगं, उमेर, उचाइ, जाती, तौल, 
कपडा र अन्य �वशेष वा ध्यान योग्य िचन्हहरु जस्त ैटैटू 
वा कुन ैछेदन िचन्हहरु समावेश गनुर्होस।् य�द त्यहाँ कुन ै
धम्क� वा पक्षपाती �टप्पणीहरु ग�रए भने ।

पिुलस �रपोटर्  गनुर् होस ्।  
•  पिुलस अ�फसरको नाम र ब्याज नम्बर  िलन ुहोस ्।

•  यो सिुन��त गनुर्होस ्�क पिुलस अ�फसरले तपाइँको गवाह� 
  िलन्छ र एक केस नम्बर �दान गदर्छ। घटना को एक ह�ा 
  पिछ, केस नम्बर सगं पिुलस स्टेशनमा फोन गर� तपाइँको 
  �रपोटर्को एक �ित तपाइँलाई ईमेल गनर्को लागी माग 
  गनुर्होस, वा व्य��गत रूपमा जानहुोस ्र �रपोटर्को एक �ित 
  िलन ुहोस ्।

•  य�द तपाइँ �व�ास गनुर्हुन्छ �क घटना पवूार्�ह बाट �े�रत 
  िथयो, पिुलस अ�फसरलाई पिुलस �ितवेदनमा 
  "घणृा/पवूार्�ह �ेरणा" वा "घणृा अपराध/घटना" बक्समा 
  चेक िचन्ह लगाउन आ�ह गनुर्होस।्  

तपाइँको स्थानीय सामदुाियक सगंठन, जस्त ै
CPACS लाई घटनाको बारेमा सिूचत गनुर्होस।् 
CPACS लाई 678-824-6189 मा CPACS पी�डत सेवा 
लाइनलाई कल गनुर्होस।्  

समथर्न जटुाउनहुोस
•  साथीहरु र प�रवारबाट।

•  पेशेवर म�त जटुाउनहुोस।् यस �ोशरको पछा�ड 
  ससंाधनहरुको एक सचूी पाउनहुोस।्  

पी�डत �ित के�न्�त हुनहुोस,् अपराधी �ित होइन । 
उदाहरणहरु: पी�डत व्य��सगं कुरा गनुर्होस,् उनीहरुलाई िचन्ने 
बहाना गनुर्होस,् र साधारणरुपमा उनीहरुलाई अपराधी बाट 
टाढा लजैानहुोस।् अन्य व्य��हरुलाई सलंग्न गराउन �यास 
गनुर्होस ्र उनीहरुलाई सहयोगको लािग आव्हान गनुर्होस ्।

घटना रेकडर् गनुर्होस ् 
•  घटना रेकडर् गनुर्होस ्य�द तपाइँ सक्नहुुन्छ भने, एक 
  सरु�क्षत र �जम्मेवार तर�का बाट।

•  य�द तपाइँले घटना रेकडर् गनुर्भयो भने, त्यो पी�डतलाई 
  �दनहुोस ्र उनीहरुलाई िनणर्य गनर् �दनहुोस ्�क यो रेकडर्लाई 
  के गन�। सीध ैरेकडर् ग�रएको घटनालाई सामा�जक सजंालमा 
  पोस्ट गनार्ले पी�डतलाई फायदा भन्दा बढ� हािन हुन सक्छ।

समस्या�स्त व्यवहारको �स्ट गनुर्होस ्
य�द तपाइँ सीध ैअपराधीसगं सलंग्न गन� िनणर्य गनुर्हुन्छ 
भने, उनीहरुको व्यवहारलाई ठूलो स्वरमा भन्नहुोस ्। के�ह 

उदाहरणहरु छन : 

“That’s inappropriate, disrespectful, not okay, etc.” 
"यो अनिुचत हो, अपमानजनक भयो, ठ�क छैन, आ�द।" 
“That’s homophobic, racist, etc.”  
"त्यो समिलग्ी �वरु� पवूार्�ह, जाितवाद�, आ�द हो।"
“Hey! Stop that!”
“हे! त्यो बन्द गर !"  

पिुलसलाई फोन गनुर्होस ्- तर प�हले पी�डतलाई 
सोध्नहुोस ्

•  य�द कसलैाई िच�कत्सा सहायताको आवस्यकता छ भने, 911 
  मा फोन गनुर्होस।् पी�डतलाई सोध्नहुोस ्�क य�द उनीहरु त्यो 
  चाहन्छन भने । 

•  1-844-9-NO-HATE (664283) मा कल गनुर्होस ्जहाँ 
  �िश�क्षत कमर्चार� र स्वयंसेवकहरु घणृा घटनाहरु र 
  अपराधहरुको बारेमा काननूी जानकार�, �रपो�ट�ग, साथ ै�विभन्न 
  राज्यहरुमा उपलब्ध धेरै �कारका काननूी उपचारहरु �दान 
  गदर्छन । 

दवु्यर्वहारको �प�डतलाई जाँच गनुर्होस ् 
के�ह उदाहरणहरुमा पी�डतलाई सोध्ने य�द उनीहरु �ठकै छन,् 
उनीहरुलाई गन्तव्यसम्म साथ ्�दने, वा उनीहरुसगं के�ह 
समयको लागी बसी �दने गरे उनीहरुलाई म�त पगु्न सक्छ ।

•  सनु्नहुोस ्के एिशयाई अमे�रक�हरु र/वा कालो, आ�दवासी, र रंगीन 
  मािनसहरु (BIPOC) भन्छन,् उनीहरुको कथाहरु, भावनाहरु, र रायहरु 
  सनु्नहुोस।्

•  �िशक्षण र िशक्षा िलनहुोस ्। �कताबहरु, लेखहरु, �फल्महरु,
  आ�दको माध्यमबाट ईितहास र उनीहरुले सामना गर�रहेका
  वतर्मान �बषयहरुको बारेमा ससंाधनहरु खोज्नहुोस।्

•  कसकैो आफ्न ैअस�ुवधा र पवूार्�हलाई स्वागत र चनुौती गनुर्होस। 

•  सलंग्न हुनहुोस।् सामा�जक अन्यायको लागी ल�डरहेका स्थानीय 
  समहूहरुमा सामेल हुनहुोस।् सामा�जक सजंालमा ितनीहरूलाई 
  पछ्याउनहुोस।्

•  समथर्न देखाउनहुोस।् AAPI सामदुाियक गित�विधहरुमा
  भाग िलनहुोस।् 

•  पारस्प�रक, सामा�जक, र ससं्थागत प�रवतर्नको लागी कायर् 
  गनुर्होस।् सरकार/काननू �वतर्नसगं यसको समाधान गनुर्होस । 
  घणृा अपराध रंगीन मािनसहरुको लागी वास्त�वक हो, र काननूले 
  उनीहरुको वास्त�वकता �ित�ब�म्बत गनर् आवश्यक छ।

•  बोल्नहुोस।् बा�हर बोल्नहुोस।् मौनताले उत्पीडन जार� रा� 
  अनमुित �दन्छ।

•  उप�स्थत हुनहुोस ्र साक्षी बन्नहुोस ्जब रंगीन मािनसहरु हमला 
  अन्तगर्त छन।्

•  आकँडा (डाटा) र �रपो�ट�गसगं म�त गनुर् होस ्। सब ैघटनाहरु 
  �रपोटर् ग�रएको हँुदैन।

•  व्यस्त रहनहुोस।् जाितवाद र एिशयाई �वरोधी  �हंसाको कायर्हरु 
  एक सावर्जिनक मानिसक स्वास्थ्य समस्या हो। जब समाचार 
  च� चल्छ, जाितवाद र �हंसा कायर्हरुको �बरु� हा�ो �यास जार�    
  रहन ुपछर्।

•  आफ्नो गल्ती बाट िसक्नहुोस।् सनु्नहुोस,् माफ� माग्नहुोस,् र  
  आफ्नो व्यवहार प�रवतर्न गद� अगाड� बढ्नहुोस ।

•   समदुायहरुको लागी ल�डरहेका स्थानीय AAPI सगंठनहरुलाई 
  समथर्न गनर्को लागी दान गनुर्होस।्

•  स्थानीय AAPI व्यवसायहरुलाई समथर्न गनुर्होस।्

मानिसक स्वास्थ्य
ससंाधनहरु

• रा��य आत्महत्या रोकथाम लाइफलाइन
      1-800-273-TALK (8255) भाषा पहँुच को लागी सोध्नहुोस।्
      https://suicidepreventionlifeline.org 

• �ायसीस ्टेक्स्ट लाइन
      741741 मा CONNECT टेक्स्ट गनुर्होस 
      www.crisistextline.org 

• द�क्षण एिशयाई यौन र मानिसक स्वास्थ्य गठबन्धन 
   (SASMHA)  
      https://www.sasmha.org    

• पदाथर् दवु्यर्वहार र मानिसक स्वास्थ्य सेवा �शासन  
   (SAMHSA)
      1-800-662-HELP (4357) (रा��य हेल्पलाइन)
      िन: शलु्क, उपलब्ध २४/७, र अ�ेंजी र स्पेिनश मा
   गोप्य जानकार�।
      https://www.samhsa.gov  

• एिशयाई मानिसक स्वास्थ्य समहू
      https://www.asianmhc.org 

• रा��य समिलगंी एिशयाई �शान्त ��प गठबन्धन
      www.nqapia.org 

ससंाधनहरु
CPACS
www.cpacs.org/stopAAPIhate

दशर्क �िशक्षण
www.ihollaback.org 

AAPI इितहासको बारेमा अिधक जानकार� िलनहुोस ्
इितहास च्यानल - एिशयाई अमे�रक� माइलस्टोन्स ्
https://bit.ly/3Ac7x58

PBS व�ृिच� - "एिशयन अमे�रकन्स"्
https://www.pbs.org/show/asian-americans/


