אם הייתם קורבן לפשע שנאה ,יש לכם
הזכויות הבאות:
סודיות :יש לכם הזכות להגיש דיווח אצל רשויות
האכיפה ,ללא תלות במעמדכם האזרחי .משטרת ניו
יורק (New York City Police Department,
 )NYPDלעולם לא תשאל אתכם מה מעמדכם
האזרחי ,ושירותי התמיכה זמינים לכולם.

פרטיות :יש לכם הזכות לשמירה על פרטיותכם,
לרבות נטייתכם המינית או זהותכם המגדרית.
לאנשי אכיפת החוק אסור לחלוק את המידע שלכם
עם הציבור או עם המשפחה שלכם.

סיוע לקורבנות :התוכנית לסיוע קורבנות פשיעה
(,Crime Victim Assistance Program
 )CVAPמאוישת על-ידי  ,Safe Horizonוהיא
מספקת שירותים רגשיים ,פיזיים ופיננסיים מידיים ,כמו
גם תכנוני בטיחות ,אחרי הפשיעה .כדי למצוא שגרירי
קורבנות ( )Crime Victim Advocatesבאזורכם,
נא לבקר באתר .nyc.gov/cvap

גישה לשפה :יש לכם הזכות לקבל שירותים
וסיוע בשפה המועדפת שלכם ,בכלל זה מידע
מתורגם ודוחות משטרה שמשקפים במדויק את
דבריכם ,גם לאחר תרגום לאנגלית.

התנכלות :אתם מוגנים מפני כל פעולה
מזיקה או פוגעת נגדכם עקב דיווח על תקרית
של פשע שנאה או אפליה לרשויות האכיפה.

לכל משרד של תובע מחוזי יש יחידה ייעודית
של עובדים סוציאליים ושגרירי קורבנות ,שיכולים
להעניק לכם תמיכה בהליכים בבית המשפט
ולספק שירותי רווחה וייעוץ לקורבנות פשע ,לעדים
ולמשפחותיהם.
אם נפלתם קורבן או הייתם עדים למקרה שעדיין
נמצא בטיפול במשרד התובע המחוזי ,וברצונכם
לשוחח עם עובד סוציאלי או שגריר קורבנות
למידע נוסף על השירותים ,נא ליצור קשר בטלפון:
Manhattan: 212-335-9040

בין אם ייקבע שהתקרית נחשבת פשע שנאה
ובין אם לא ,החוק העירוני להגנה על זכויות
אדם מעניק הגנות נוספות מפני הטרדה
מפלה .אם נתקלתם באיומים ,באלימות או
בפגיעה ברכוש שלכם עקב זהותכם ,נא לפנות
לנציבות של העיר ניו יורק לענייני זכויות אדם
()NYC Commission on Human Rights
בכתובת .NYC.gov/ReportDiscrimination

nyc.gov/StopHate

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

אם נפלתם קורבן לפשע שנאה ,תוכלו לפנות לארגון קהילתי כדי
לקבל תמיכה
בנוסף לתוכניות סיוע ממשלתיות ,יש ארגונים קהילתיים שיכולים לסייע בתכנוני בטיחות ,להעניק תמיכה
בתהליך הדיווח על פשעי שנאה לרשויות האכיפה ולספק הכוונה ושירותים .אפשר להתקשר לקבלת עזרה
בשפתכם המועדפת.

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

כדי לדווח על פשע שנאה ,נא להתקשר :911
שלב 1

התקשרו :אם אתם או מישהו שאתם מכירים חווה פשע שנאה ,התקשרו .911
הערה :כדי לקבל עזרה בשפתכם ,אמרו באנגלית את שם השפה או הניב (למשל .)”Mandarin“ ,לאחר מכן ,מנתב
השיחות במוקד  911יחבר את שיחתכם למתורגמן.

שלב 2

תנו פרטים ברורים :שוטרי הסיורים של משטרת ניו יורק ( )NYPDיישלחו אל המיקום שלכם ,וירשמו את פרטי
התקרית ,לרבות כל מניע לשנאה .לאחר מכן ,כוח המשימה של משטרת ניו יורק ( )NYPDלמאבק בפשעי שנאה
ימשיך בחקירה ,ויקבע אם התקרית נחשבת פשע שנאה.

שלב 3

מעקב :ברוב המקרים ,שגריר מטעם העיר לקורבנות פשיעה ייצור עמכם קשר תוך  48-24שעות בטלפון ובדואר.
הערה :השיחות עשויות להגיע ממספר חסום אם הם מתקשרים מתחנת משטרה ,ואם הם לא יצליחו ליצור עמכם
קשר ,הם ישאירו הודעה קולית עם מספר טלפון ,כדי שתוכלו להתקשר אליהם בחזרה.
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