
إذا كنت ضحية لجريمة كراهية، لديك الحق فيما يلي:

 السرية: لديك الحق في تقديم بالغ لدى سلطات إنفاذ 
 القانون، بصرف النظر عن حالة الهجرة الخاصة بك. 

 لن تسألك إدارة شرطة مدينة نيويورك 
 )New York City Police Department, NYPD( 

 أبًدا عن وضع الهجرة الخاص بك والخدمات الداعمة 
متاحة للجميع.

الخصوصية: لديك الحق في حماية خصوصيتك بما 
في ذلك توجهك الجنسي أو هويتك الجنسية. ال يُسمح 
لضباط سلطات إنفاذ القانون بمشاركة معلوماتك مع 

العامة أو مع عائلتك. 

مساعدة الضحية: يتم تزويد برنامج مساعدة ضحايا الجريمة 
 )Crime Victim Assistance Program, CVAP(

بالعاملين بواسطة مؤسسة )Safe Horizon( ويوفر خدمات 
 مالية وبدنية ومعنوية فورية وتخطيط للسالمة في أعقاب الجريمة.

قُم بزيارة الرابط nyc.gov/cvap للعثور على مناصر 
 )Crime Victim Advocates( لضحايا الجرائم 

في مركز الشرطة المحلي الخاص بك.  

 بغض النظر عما إذا كانت الحادثة تعتبر جريمة 
 كراهية، يوفر قانون حقوق اإلنسان بالمدينة 
 حمايات إضافية ضد المضايقة بسبب التمييز. 

إذا واجهت تهديدات أو عنف أو دمار لممتلكاتك بناًء على 
 هويتك، تواصل مع لجنة حقوق اإلنسان بمدينة نيويورك 

 )NYC Commission on Human Rights( 
.NYC.gov/ReportDiscrimination على الرابط

 يحتوي كل مكتب مدعي عام خاص بالمقاطعة 
على وحدة مخصصة من األخصائيين االجتماعيين 

ومناصري الضحايا الذين يمكنهم دعمك في إجراءات 
المحكمة وتوفير الخدمات االجتماعية واالستشارة 

لضحايا الجريمة والشهود وعائلتهم.

إذا كنت ضحية أو شاهد تشارك في قضية قيد النظر 
لدى مكتب المدعي العام بالمقاطعة وترغب في التحدث 

مع أخصائي اجتماعي أو مناصر للضحايا لمعرفة المزيد 
عن جميع الخدمات، اتصل باألرقام التالية:

Manhattan: 212-335-9040
Bronx: 718-590-2114
Brooklyn: 718-250-3820 
Queens: 718-286-6812
Staten Island: 718-697-8333

المساعدة اللغوية: لديك الحق في الحصول على 
الخدمات والمساعدات بلغتك المفضلة بما في ذلك 
المعلومات المترجمة وتقارير الشرطة التي تعكس 

بدقة ما تقوله عند ترجمتها باللغة اإلنكليزية. 

االنتقام: أنت محمي من أي إجراءات مضادة أو 
ضارة متخذة ضدك إلبالغك عن حادثة تحيز أو 

تمييز إلى سلطات إنفاذ القانون.

nyc.gov/StopHate



إذا كنت ضحية لجريمة كراهية، يمكنك االتصال بمنظمة 
مجتمعية للحصول على الدعم

لإلبالغ عن جريمة كراهية، اتصل بالرقم 911: 

باإلضافة إلى برامج المساعدة الحكومية، يمكن لبعض المنظمات المجتمعية المساعدة في تخطيط السالمة 
وتوفير الدعم حول كيفية اإلبالغ عن جرائم الكراهية لسلطات إنفاذ القانون أو توفير اإلرشادات والخدمات. 

يمكنك االتصال للحصول على مساعدة بلغتك المفضلة.

67th Precinct Clergy Council: 
646-779-6767

Arab American Association of New York:
718-745-3523

Asian American Federation:
718-939-6137

Hispanic Federation:
212-233-8955

Jewish Community Relations:
212-983-4800

NYC Anti-Violence Project:
212-714-1141

الخطوة 1 
االتصال: إذا واجهت أنت أو شخص تعرفه جريمة كراهية، اتصل بالرقم 911.

مالحظة: إذا احتجت إلى مساعدة بلغتك، قُل اسم لغتك أو اللهجة )مثل، “Mandarin”( باللغة اإلنكليزية. 
سيكون هناك تأخير أثناء توصيل مشغل 911 لمكالمتك بالمترجم الشفهي.

الخطوة 2 
مشاركة تفاصيل واضحة: سيتم إرسال ضباط دورية من إدارة شرطة مدينة نيويورك )NYPD( إلى موقعك وسيقومون 
بالحصول على تفاصيل الحادثة بما في ذلك أي دوافع تمييزية. بعد ذلك، ستقوم فرقة العمل المعنية بجرائم الكراهية التابعة 

إلدارة شرطة مدينة نيويورك )NYPD Hate Crime Task Force(، وهي وحدة مخصصة ضمن إدارة شرطة 
مدينة نيويورك، بإجراء المزيد من التحقيقات وتحدد ما إذا كانت الحادثة ينبغي اعتبارها جريمة كراهية أم ال. 

الخطوة 3 
المتابعة: في معظم القضايا، سيتابع مناصر لضحايا الجريمة الذي تم تعيينه من قبل بلدية المدينة معك خالل 24 إلى 48 

ساعة عن طريق الهاتف وعن طريق البريد. مالحظة: قد تأتي المكالمات من رقم محظور إذا كانوا يتصلون من مركز 
شرطة وإذا لم يتمكنوا من الوصول إليك، سيتركون بريًدا صوتيًا برقم الهاتف حتى يمكنك االتصال بهم الحقًا. 
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