Office for the
Prevention of
Hate Crimes
אַ הַאס פַֿארברעכן איז ַא פַֿארברעכן ווָאס איז
מָאטיווירט אין גַאנץ ָאדער היּפש טייל דורך פָֿארורט ל
קעגן עטלעכע ּפערזענלעך ייגנשאַ פֿטן .לויט די ניו יארק
שטאַט געזעץ ,עס דַארף זיין ַאן ַאנדערליינדע פַֿארברעכן
כדי ַאן אינצידענט זָאל ווערן קלַאסיפֿיצירט װי ַא הַאס פֿ
ַארברעכןַ .אז מיטל ַאז אויטאריטעטן מוזן ערשטער
בַאשליסן ַאז ַא ֿפַארברעכן איז געווען באַגאַנגען .אויב עס
איז באשלאסן ַאז די פַֿארברעכן איז םאָטיװירט געװען
דורך פָֿארורטל ,די בַאשולדיקונג פֿון הַאס פַֿארברעכן קען
זיין מוסיף צו דער ערשטיקן בַאשולדיקונג.
די פַֿארגרעסערטן שטראָ פֿן זענען דאָ וויי ַל בשעת יעדער
פַֿארברעכן האָט ַא נעגַאטיוו ווירקונג אויף די קרבנוּת,
הַאס ֿפַארברעכן ווירקן אויף קרבנוּת אויף ַא פֿיל טי
ע ,און די ווירקונג איז
פֿער און עמָאציָאנעל מַאדרייג 
ברייטער  -שאַפֿנדיק מורא און קהל ומרויקיי ַט מיט יענע
ווָאס טיילן די ייגנשַאֿפטן פֿונעם קָארבן .עס זענען דאָ פֿ
ילע טיפּן פֿון ַאנדערלייינג ֿפַארברעכן װעלכע ,פֿאַרבונדען
מיט ֿפָארורטלנדיקן קַאווָאנע ,קענען זיין גערעכנט ווי
הַאס ֿפַארברעכןַ ,אריי ַנגערעכנט ַאטַאקען אויף דעם גוף,
מינדלעך דרָאען ,גנייווע און בערגלערי ,און פַֿארמָאג
בַאשעדיקן ַאזַא ווי גראַ פֿיטי.
די ניו יָארק געזעץ סּפעציפֿיצירט אויך ַאז ווער עס איז
ווָאס שטעלט ַא סווַאסטיקַא ָאדער ּפעטליע  -ביידע
היסטארישע אויסדרוקן פֿון הַאס  -מיט די קַאווָאנע
צו אָ ּפמַאטערן ,מאַכן נערוועז ,דרָאען ָאדער שרעקן
עמעצען ,קען אויך זיין ָאנגעקלָאגט פֿון פַארשטַארקט
כערַאסמַאנט.

ווָאס טון אויב עס איז דאָ נישט קיין
ַאנדערלייינג פַֿארברעכן?
מען קען נָאך ווערן ַא קָארבן דורך ֿפָארורטל און הַאס
אויב עס איז קיין ַאנדערלייינג פַֿארברעכן .אַ ֿפָארורטל
אינצידענט איז ווען עמעצער מינדלעך אָ ּפמַאטערט ָאדער
דיסקרימַאנירט קעגן ייך באזירט אויף ייער אידענטיטעט,
ָאבער די אינצידענט טוט נישט ַאריי ַנציען ַאן ַאטַאקע
אויף דעם גוףַ ,א סַאקָאנע פֿון ַאטַאקעָ ,אדער פַֿארמָאג
בַאשעדיקן.
ֿפָארורטל אינצידענטס זזענען גענומען ערנסט ווי
ביישפּילן פֿון דיסקרימינַאציעָ ,אבער זיי זענען נישט
דַאווקע ֿפַארברעכן .עטלעכע ֿפָארורטל ינסַאדַאנטס
קענען זיין בַאשיצט דורך בַאדינגען פֿון פֿריי רעדע פֿ
ון די קָאנסטיטוציע .אַנדערע ינסַאדַאנטס קענען פֿירן
צו יידל שטראָ פֿן אין ניו יארק סיטי אונטער די NYC
מענטשנרעכט געזעץ ,ווָאס איז ַאדמינַאסטערד דורך די
 NYCקַאמישַאן ֿפַאר מענטשנרעכט.

ווָאס איז ַא הַאס פַֿארברעכן?
ביישפּילן פֿון הַאס ֿפַארברעכן
אַ ּפַאסַאזשיר אין דער באַן זאָגט" ,איך הָאב
פיינט הָאמָאסעקסוַאלס ",און דרָאעט צו שלָאגן ַא
הָאמָאסעקסוַאל ּפָאר ווָאס האַלט הענט
אַ גרוּפע פֿון צענערלינגן שּפריצן ַא סווַאסטיקַא םיט
ֿפַארב אויף ַא בנין ָאדער הענגען ַא ּפעטליע פֿון ַא בוים.
אַ פֿארבַײגייער שפּייט אין עמעצערס ּפנים און שרַײט,
"איר ַאסיַאנס פֿאַרשפּרייט די קָארָאנַאווירוס!"

ווָאס גרוּפעס זענען אַנערקענט אונטער דיניו
יארק הַאס פַֿארברעכן געזעץ?
ניו יארק שטאַט געזעץ באַטראַכט די פֿאָלגענדע אידענטיטעטן
ווען בַאשטימען צי ַא פַֿארברעכן איז מאָטיװירט דורך פָֿארורטל:
•שטַאם אָדער
קאָליר
•רעליגיע
ָאדער
רעליגיעז פֿיר

•אָ ּפשטַאם
ָאדער ָארט פֿ
ון נאַציאנאָלע
אָ ּפשטַאם

•דיסַאביליטי

•מין

•עלטער

•מין אידענטיטעט
ָאדער אויסדרוק

•סעקסוַאל
ָאריענטירונג

ביישפּילן פֿון ֿפָארורטל ינסַאדַאנטס
עמעצער גייט פֿאַרביי ַא לַאטינ Xמענטש אויף
די גַאס און רופֿט" ,איך הַאס מעקסיקַאנס ",און,
"גייט צוריק צו ייער אייגענע מדינה!"
ַא גרוּפע ֿפון צענערלינגן רופֿן ַא שווארצען
צענערלינג די " "Nווָארט.
אַ רעסטָארַאן בַאזיצער זָאגט צו א קונה אין א
טורבאַן" ,מוסולמענער זענען נישט געװאָלט דאָ".
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וואָס זאָל איך טון...
 ...אויב איך געֿפינען גראַ פֿיטי ווָאס כולל
הַאס רעדע ָאדער הַאס סימבָאלס ,ווי ַא
סווַאסטיקַא?
גראַ פֿיטי איז ַא פַֿארברעכן אין ניו יארק ,און גראַ פֿיטי ווָאס
כולל הַאס רעדע ָאדער הַאס סימבָאלס קען ווערן באַטר
אַכט ווי ַא הַאס פַֿארברעכן .סווַאסטיקַאס און ּפעטליעס
זענען די מערסט ּפרָאסט הַאס סימבָאלס.
אויב איר געֿפינעט גראַ פֿיטי ווָאס כולל הַאס רעדע ָאדער
הַאס סימבָאלס ,רופֿן  911און זָאגן "(hate crime הַאס
פַֿארברעכן)" .עס ווָאלט אויך זיין נוציק צו נעמען ַא בילד פֿ
ון די גראַ פֿיטי צו טיילן מיט די געזעץ באַצווינגער.

 ...אויב איך געֿפינען סטיקערז ָאדער פֿ
ליערס ווָאס מעלדן ַא וויי ַס סוּפרעמַאסיסט
גרוּפע אויף ַא גאַס לעמּפל?
כָאטש סטיקערז ,פֿליערס און ּפָאסטערס זענען בַאשיצט
דורך דער ערשטער ַאמענדמענט און זענען נישט
גערעכנט ווי הַאס פַֿארברעכן ,עס איז וויכטיק צו בַאריכטן
די פָֿארורטלדיקן ָאדער האַסןדיקן ַארטיקלען.
אויב די ֿפליערס ַאריי ַננעמען סּפעציפֿיש בילדער ווי
ַא סווַאסטיקַא ָאדער ַא ּפעטליע ,דָאס קען העכערן
בַאשולדיקונגן קעגן די מענטשן ווָאס פַֿארשּפרייטן
די מַאטעריַאלס און זָאל זיין געמאלדן צו ייער היגע
קָאמיסַאריַאט.

 ...אויב עמעצער דרָאעט מיר מיט גשמיות
גווַאלד בשעת ער מאַכר ֿפָארורטלדיקע
בַאמערקונגן?
אַ גשמיות סַאקָאנע ,כָאטש ָאן קָאנטַאקט ,קען ווערן ב
אַטראַכט ווי ַא פַֿארברעכן .ווי בַאלד עמעצער װאָלט
ַאריי ַננעמען ַא גשמיות סַאקָאנע מיט ַא ֿפָארורטלדיק
שּפרַאך ,עס קען זיין קלַאסיפיצירט ווי ַא הַאס פַֿארברעכן.
אויב עמעצער שריי ַט" ,איך װעט דיך שלאַגן אין דיין ַאסיַאן
ּפנים ",איידער פֿיזיקלי בַאפַאלן ַא קָארבן ,עס קען זיין ַא
הַאס פַֿארברעכן ,און איר זָאלט בַאריכט דעם אינצידענט
צו ּפָאליציי ַ דורך רופֿן ָ 911אדער גיין צו ייער היגע
קָאמיסַאריַאט.

 ...אויב עמעצער אָ ּפמַאטערט מיך מינדלעך
וועגן מיין אידענטיטעטָ ,אבער טוט נישט
דרָאען מיר און רירט מיך נישט אַן?
אויב ַא מענטש אָ ּפמַאטערט ייך וויי ַל פֿון ייער שטַאם,
נאציאנאלע אָ ּפשטַאם ,רעליגיע ,מין ,סעקסוַאל
ָאריענטירונג ָאדער מין אידענטיטעט ,דיסַאביליטיָ ,אדער
קיין אַנדערע באַשיצטע קַאטעגָאריע ,דָאס קען זיין
בַאטרַאכט ווי דיסקרימַאנַאטָארי כערַאסמַאנט און איר
זָאלט רופֿן  311און זָאגן "מענטשנרעכט" ָאדער מעלדן
די פָֿארורטייל אינצידענט צו די  NYCקַאמישַאן ֿפַאר
מענטשנרעכט.(CCHR)
אויב איר זענט נישט זיכער צי די כערַאסמַאנט איז
דיסקרימַאנַאטָארי ָאדער אויב עס איז געווען באַזירט אויף
ייער אידענטיטעט ,איר קענט נָאך רופֿן ָאדער שיקן אַ
בליצּפָאסט צו די  ,CCHRאון זיי וועלן העלֿפן ייך ֿפַארשטיין
ייער רעכט און העלֿפן ייך צו פָֿארלייגן ַא קלָאג.

 ...אויב איך בין נישט זיכער צי איך האָב
איבערגעלעבט ַא הַאס פַֿארברעכן ָאדער ַא
פָֿארורטייל אינצידענט?
אויב עמעצער הָאט ייך פֿיזיקלי געשַאט ָאדער געדרָאעט צו
שַאטן ייך ,איר זָאלט רופֿן ָ .911אבער איר זָאלט פֿילן ייך
פֿריי צו רופֿן ָ 911 ,311אדער ביידע אויב איר זענט נישט
זיכער ווָאס איינער צו רופֿן.
צי איר רופֿט ָ 311אדער  ,911ייער קלָאג וועט זיין יבערגעשיקט
צו די רעכט ָארט .עס איז מער וויכטיק צו בַאריכט דעם
אינצידענט ווי צו זָארג זיך וועגן ווָאס נומער צו נוצן.

וואָס איז געשען?
פָֿארורטייל אינצידענט

הַאס
ֿפַארברעכן

וואָס זאָל איך טון?
רופֿט  311און זָאגט
"מענטשנרעכט" ָאדער
ּפלָאמבירט אויס ַא
דיסקרימינאציע בַאריכט אויף
די  CCHRוועבזייטל

רופֿן  911און
זָאגן "הַאס פֿ
ַארברעכן" ָאדער רופֿ
ן ייער היגע ּפָאליציי ַ
קָאמיסַאריַאט.

ווָאס וועט ּפַאסירן וויי ַטער?
איר וועט זיין פֿאַרבונדן מיט אַ
ן ָ CCHRאנגעשטעלטער ווָאס
קען ויספָארשן דעם פַֿאל ָאדער
העלֿפן ייך פָֿארצולייגן ַא קלָאג.

איר וועט זיין פֿאַרבונדן צו ַאן אָ ּפערַאטָאר ווָאס וועט פֿרעגן ֿפַאר
ּפרטים און וועט בַאשליסן אויב די ּפָאליציי ַ זָאל װערן געשיקט
ויספָארשן די אינצידענט .שּפרַאך הילף איז בנימצא און איר וועט
קיינמָאל זיין געפֿרעגט וועגן ייער אימיגראַציע סטַאטוס.
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