
ద్వేషపూరిత నేరాలు

మిమ్మల్ని మరియు 
ఇతరులను రకంచుకునేందుకు 

మీరు తెలుసుకోవలసినది 

సహాయం ఎక్కడ కనుగొనాల్: 
మీక్ తకణ శద అవసరమైతే 911 ని సటంపదిటంచటండి లేదా 
సానిక ఆసపతికి వెళటండి. నివేదికను దాఖలు చేయడానికి, 
మీ సానిక చట అమలు సటంసను సటంపదిటంచటండి.

కాల్ఫోరినియా అటార్ని జనరల్ కారాయాలయ బాధితుల 
సేవల విభాగం
నేర బాధితులక్ మర్యు వార్ క్టటంబాలక్ నేర ్రకియ 
అటంతటా మదది తు మర్యు సమాచారానిని అటందిస్త టంది. 
అదనపు సమాచారటం కోసటం, (877) 433-9069 క్ కాల్ 
చేయటండి లేదా oag.ca.gov/hatecrimesని సటందర్్శటంచటండి.

కాల్ఫోరినియా డిపార్ట ్మంట్ ఆఫ్ ఫెయిర్ ఎంపాలా య్మంట్ 
అండ్ హౌసింగ్ (DFEH)
 ఉప్ధి, గృహనిరా్మణటం, మర్యు పభుతవు వసతులల్ 
చటవిర్దమైన వివక నుటండి మర్యు దేవుషపూర్త 
హటంస మర్యు మానవ అకమ రవాణా నుటండి పజలను 
రకిటంచడటం మర్యు కాలిఫోర్నియా యొకకు పౌర హక్కుల 
చటాలను అమలు చేయడటంపై స్ట్ ఏజెన్సి అభియోగాలు 
మోపిటంది. బాధితుడి నిజమైన లేదా తెలుసక్నని రకిత 
సామాజిక సమూహటం కారణటంగా దేవుషపూర్త హటంస 
లేదా హటంస బెదిర్టంపుల బాధితుల నుటండి దావాలను 
DFEH అటంగీకర్సటంది. దావాను ఎలా దాఖలు చేయాల్ 
సమాచారటం కోసటం, సటందర్్శటంచటండి dfeh.ca.gov

స్థా నిక జిల్లా  నాయాయవాది కారాయాలయ బాధితుల స్క్ష  
సహాయ కంద్ం
పతి కటంటీల్ని బాధితులక్ సహాయటం చేయడానికి 
కాలిఫోర్నియా బాధితుల పర్హార బోర్ (CalVCB) తో నేర్గా 
పనిచేసటంది.  సానిక కారా్యలయటం మర్యు వనర్లపై 
సమాచారటం కోసటం సటందర్్శటంచటండి victims.ca.gov/
victims/localhelp.aspx

యు.ఎస్. డిపార్ట ్మంట్ ఆఫ్ జసి్ట స్, కమ్యానిటీ 
రిలేషన్స్ సర్వేసెస్ 
సముదాయ సటంఘర్ష ణలను పర్షకుర్టంచడానికి మర్యు 
ఆరోపిటంచిన దేవుషపూర్త నేరాలను నిరోధిటంచడానికి మర్యు 
ప్ర తిసపోటందిటంచడానికి సముదాయ గ్రూ పులతో కలిస పనిచేస్త టంది. 
సమాచారటం కోసటం, సటందర్్శటంచటండి justice.gov/crs

కాలిఫోర్నియా గవరనిర్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎమర్జె న్సి సరీవుసెస్ (CalOES) 
దావురా ఫెడరల్ 2018 VOCA ఫటండ్సి, గా్ర టంట్ సబ్ అవార్డు  
నటంబర్ VT20199504 దావురా నిధులు సమక్రచుడటం దావురా ఈ 
ప్ర చ్రణక్ మదది తు లభిటంచిటంది.

బాధితులకు సమాచారం:

మార్సిస్ చటటంగా పిలువబడే, కాలిఫోర్నియా బాధితుల 
హక్కుల బిలు చటటం, మీక్ ఈ ముఖ్యమైన హక్కులను 
ఇసటంది: 

• మీ నష్లకు డబ్బు పొందొండి. మీ ఆస్ నష్లు, వైద్య 
ఖర్చులు, కోల్పోయిన వేతనాలు, మర్యు ఇతర నష్లను 
కవర్ చేయడానికి డబ్బును వర్టంపజేయటండి. 

• నేరొం మిమ్మల్ని ఎలా పభావితొం చేస్ొందో చెప్ొండి. 
పతివాదికి శిక పడే ముటందు నేరటం మీ జీవితానిని ఎలా 
పభావితటం చేసటందో కోర్క్ చెపపోటండి. 

• క్మినల్ కేసు గురొంచిన సమాచారొం పొందొండి. 
కేస గుర్టంచి నిర్ష సమాచారటం కోసటం ప్సక్్యటర్ ను 
అడగటండి. 

• కోర్ నొండి ఆదేశాలు పొందొండి. మీ నుటండి పతివాదిని 
దూరటంగా ఉటంచడానికి ఒక రకణాత్మక ఉతర్వును కోర్ జారీ 
చేయవచ్చు లేదా మీ కేసల్ సహాయపడటానికి మీర్ 
ఒక నా్యయవాదిని నియమటంచినటయితే నా్యయవాది 
ఫీజు చెలిటంచే ఉతర్వును ఇవవువచ్చు. మీ పౌర హక్కులను 
ఉలటంఘటంచినటందుక్ పతివాది మీక్ $25,000 లేదా 
అటంతకటంటే ఎక్కువ చెలిటంచాలని కోర్ ఆదేశిటంచవచ్చు 
క్డా. (మీ హక్కుల గుర్టంచి నా్యయవాదితో రాల్ఫ్ చటటం 
మర్యు బేన్ చటటం కిటంద మాటాడటండి) 

• U వీసా (క్మ్ వీసా బాధితుడు) లేదా T వీసా (మానవ 
అకమ రవాణా వీసా బాధితుడు) కోసటం బాధితుడిని 
ధృవీకర్టంచడానికి సమాచారటం అవసరటం అయితే 
తపపో, వార్ ఇమ్మగ్షన్ సతి గుర్టంచి, ర్పోర్ చేసనని 
లేదా సటంభావ్య నేరాల బాధితులతో సహా, వ్యక్లను 
అడగక్టండా చట అమలు అధికార్లను కాలిఫోర్నియా 
చటటం నిషేధిసటంది.
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 సాధ్యమైన దేవేషపూరత నేరాల దరా్యప్తి లో సాథి నిక, 
రాష్్ర, మర్యు సమాఖ్య చట్ అమలు అధికార్లక్ 
సహాయపడటానికి మర్యు తోడపోడేటందుక్ కాలిఫోర్నియా 
డిప్ర్్్రటంట్ ఆఫ్ జస్స్ వదది  సాధనాలు మర్యు వనర్లు 
అటందుబాటల్ ఉనానియి, ఆ నేరాలక్ ప్లపోడినవార్ని 
గుర్్త టంచడటం, అర్స్ చేయడటం, ప్్ర సక్్యషన్ చేయడటం 
మర్యు శికి్ష టంచడటం లాటంటి వాటితో సహా. 
దేవేషపూరత నేరాలన ఎలా గురొంచాల్ మరయు 
నివేదిటంచాలి మర్యు దేవుషపూర్త నేరాలక్ గురైనవార్కి 
అటందుబాటల్ ఉనని స్వలపై కాలిఫోర్నియా అటారీని జనరల్ 
రాబ్ బోటంటా ఈ కి్ర టంది సమాచారానిని అటందిస్త నానిర్.

ద్వేషపూరిత నేరమా లేదా ద్వేషపూరిత 
సంఘటనా?
దేవుషపూర్త నేరానికి మర్యు దేవుషపూర్త సటంఘటనక్ 
మధ్య తేడాను తెలుసకోవడటం ముఖ్యటం. 

దేవుషపూర్త నేరటం అనేది బాధితుడి యొకకు నిజమైన 
లేదా తెలుసక్నని రకిత సామాజిక సమూహటం చేత 
ప్రేపిటంచబడిన వ్యకి, సమూహటం, లేదా ఆసపై చేసన 
నేరటం. ప్లపోడిన చర్యలను బటి దేవుషపూర్త నేరాలు 
దుశచుర్యలు లేదా నేరాలుగా విచార్టంచబడవచ్చు.

కాలిఫోర్నియాల్, మీ వాసవమైన లేదా తెలుసక్నని 
కిటంది కారణటంగా ఒకవేళ మీర్ గుర్ అయినటయితే మీర్ 
దేవుషపూర్త నేరానికి బాధితులు కావచ్చు: 
• జాతి లేదా సవుజాతీయత
• జాతీయత
• మతము
• లిటంగము
• లటంగిక ధోరణి
• శారీరక లేదా మానసక అశకత, లేదా
• ఈ “వాసవ” లేదా “తెలుసక్నని” ఒకటి లేదా 

అటంతకటంటే ఎక్కువ లకణాలు ఉనని వ్యకి లేదా 
సమూహటంతో అనుబటంధటం.

దయచేస గమనిటంచటండి, పైన ప్ర్కునబడిన లక్ష ణాలు 
ఉదాహరణలు, మర్యు వాస్త వమైన లేదా తెలుసక్నని రకి్ష త 
సామాజిక సమూహ లక్ష ణాలక్ ఇతర ఆధారాలు ఉనానియి. 

మీర్ దేవేషపూరత నేరాన్ని చూస్నటతే, మీ సాన్క చట 
అమలు సొంసకు మీర్ నేరాన్ని తప్క న్వేదొంచాల్.

దేవుషపూర్త సటంఘటన అనేది దేవుషటంచే ప్రేపిటంచబడిన 
చర్య లేదా ప్ర వర్త న, కాన్ భావ ప్ర కటనా స్వుచ్ఛక్ మొదటి 
సవరణచే చట్బద్ధ టంగా రకి్ష టంచబడుతుటంది. ఒక దేవుషపూర్త 
సటంఘటన ఒక వ్యకి్త ని లేదా ఆస్త ని బెదిర్టంచడటం 
మొదలుపెడితే, అది దేవుషపూర్త నేరటంగా మారవచ్చు.

దేవేషపూరత సొంఘటనల ఉదాహరణలు వీటిన్ కల్గి 
ఉొంటాయి:  

• బూతు పదాలు

• అవమానాలు

• మీ సవుటంత ఆసపై దేవుషపూర్త సామగిని పదర్్శటంచడటం.

• ఆస నషటం కలిగిటంచని దేవుషపూర్త సామగిని పోస్ 
చేయడటం.

• బహరటంగ పదేశాల్ దేవుషపూర్త సటందేశాలతో క్డిన 
సామగి పటంపిణీ.

ద్వేషపూరిత నేరానిని ఎల్ గురి్త ంచాల్ :
ఒక నేరం ద్వేషంచే ప్రేపంచబడిందనే 

సంకతాలలో ఇవి ఉండవచుచు:  
• అపరాధి బాధితుడిని లేదా ఆసని ఎటంచ్క్టంటాడు 

ఎటందుకటంటే వార్ ఒక నిర్ష మతటం లేదా లిటంగటం వటంటి, 
రకిత సమూహానికి చెటందినవార్. 

• అపరాధి పకప్తటం చూపిస్ వాతపూరవుక లేదా మౌఖిక 

వా్యఖ్యలు చేశాడు. 

• బాధితుడి లేదా అపరాధి యొకకు రకిత సమూహానికి 
ముఖ్యమైన తేదీన ఈ నేరటం జర్గిటంది. 

• ప్టంతటంల్ వ్యవస్కృత దేవుషపూర్త కార్యకలాపటం ఉటంది.

మీరు ద్వేషపూరిత నేర బాధితులైతే, మీరు తప్పక:
• వెటంటనే మీ సానిక చట అమలు సటంసను సటంపదిటంచటండి. 
• వైద్య సహాయటం పటందటండి (మీక్ అవసరమైతే). 
• చెపపోబడిన ఖచిచుతమైన పదాలను రాయటండి. 
• ఏదైనా ఇతర వాసవాల గుర్టంచి గమనికలు వాయటండి.
• అనిని సాకా్రలను భదపరచటండి (ఉదా., గోడమీద రాత, 

గుడు పెటంక్లు, బాధితుడి వాహనటంపై రాయడటం). 
సరకితటంగా ఉటంటే, చట అమలు వచిచు ఫోటోలు తీస్ వరక్ 
వేచి ఉటండటండి. 

• ఇతర బాధితులు మర్యు సాక్ల ప్ర్, చిర్నామాలు, 
ఫోన్ నటంబర్, మర్యు ఈమెయిళళను పటందటండి. 

• నేరసడు లేదా వాహనటం యొకకు పత్యక సాక్ల నుటండి 
వివరణ పటందడానికి పయతినిటంచటండి. 

• దేవుషపూర్త నేరాలక్ పతిసపోటందిటంచే మీ ప్టంతటంల్ని 
సటంఘ సటంసలను సటంపదిటంచటండి.

మీరు మరియు మీ సంఘం ఏమి చేయగలవు: 
• దేవుషటం మర్యు అసహనానికి వ్యతిరేకటంగా మాటాడటండి. 
• బాధితులక్ మదతుగా సటంఘటం రా్యలీలు నిరవుహటంచటండి. 
• బాధితులక్ మదతు మర్యు సహాయటం అటందిటంచటండి. 
• దేవుషపూర్త నేరాలక్ వ్యతిరేకటంగా మాటాడమని పభుతవు 

అధికార్లను అడగటండి. 
• చట అమలు, సానిక పభుతవుటం, ప్ఠశాలలు, మత 

సటంసలు మర్యు సటంఘ సటంసలను కలిగి ఉనని మానవ 
సటంబటంధాల కమషన్ ను లేదా దేవుషపూర్త నేర నెట్ వర్కు ను 
ఏరాపోట చేయటండి. దేవుషపూర్త నేరాలు జర్గినపుపోడు 
వాటికి వెటంటనే సపోటందిటంచమని మర్యు నివారణ మర్యు 
అవగాహనను పోతసిహటంచమని వార్ని అడగటండి.
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