Paano Mag-ulat at Protektahan ang Iyong Sarili
Laban sa isang Mapoot na Krimen
Pinapahalagahan
namin ang iyong
Kaligtasan
Naging biktima ka ng Isang
Krimeng May Galit o Mga Insidente
na Bayas-Udyok

Ano ang Krimen sa Poot?
Isang krimen sa poot ay katulad ng tinutukoy sa Seksyon 422.55 ng
California Penal Code ay isang kriminal na kilos na ginawa sa kabuuan
o sa bahagi dahil sa isa o higit pa sa mga sumusunod na aktuwal o
pinaghihinalaang mga katangian ng biktima: Kapansanan, kasarian,
nasyonalidad, lahi, relihiyon, o oryentasyong sekswal o dahil sa
pagkakaugnay ng biktima sa isang tao o pangkat na may isa o higit pa
sa mga aktuwal o pinaghihinalaang mga katangian.

Tumawag sa Kagawaran ng
Pulisya sa Long Beach

Emerhensiya 9-1-1
Di-Emerhensiya: (562) 435-6711
Pagdating ng pulisya, asahan ang propesyonal na
pagtrato. Idokumento ng opisyal ang
makatotohanang
ulat at tumawag ng superbisor sa
pinangyarihan.
Payuhan ang opisyal na isama sa ulat ang
mapanirang
mga termino na nasabi. Bibigyan ka
ng numero ng ulat upang masundan
ang kaso.

Patakaran Para sa
Dignidad ng Tao
"Ang lahat ay may karapatang tratuhin na may
paggalang, hindi alintana ang kanilang lahi, ang kanilang
bansa na pinagmulan, ang relihiyon na kanilang
ginagawa, kanilang oryentasyong sekswal, kasarian, o
kapansanan...Karapatan ng lahat ng mga residente na
ituloy and kanilang pang-araw-araw na buhay
kasama ang kaalaman na hindi sila manganganib sa
karahasang pisikal na pinsala...Ang Lungsod
ay gagamitin lahat ng pamamaraan sa masiglang
pakikipaglaban sa mga aktibidad
na krimen sa poot."

Kaganapan na May Pinag-uukulang Biased
Ang isang “Bias-Motivated Incident” ay naiiba kaysa sa isang
krimen sa poot, Ito ay isang hindi kriminal na aksyon o pag-uugali
na na-uudyok ng poot ngunit protektado ng (First AmendmentRight to Freedom of Expression), Unang Karapatan sa Susog ng
Kalayaan sa Pagpapahayag. Mga halimbawa nito: pagtawag sa
pangalan na may malisya, pamamahagi ng materyal na may poot
sa mga pampublikong lugar, at pagpapakita ng mga materyal na
nakakasakit na pag-uudyok ng poot sa pag-aari ng isang tao. Ang
grapiti sa isang oberpas ay maaari ding isa-alang-alang na
insidente na motiwal na bayas. Ang grapiti ay kailangan idirekta sa
isang tukoy na target na isa-alang-alang upang maging krimen sa
poot.

Alamin ang Iyong Karapatan!
Ang Kodigo Sibil ng California na 51.7 ay nagsasabi na: "Lahat ng
mga tao sa loob ng hurisdiksyon ng estadong ito ay may karapatang
malaya mula sa karahasan, panananakot, banta laban sa kanilang
pagkatao o pag-aari dahil sa kaakibat na pampulitika." O dahil sa
kanilang lahi, kulay, relihiyon, kasarian, oryentasyong sekswal, edad,
kapansanan, kondisyong medikal, pangkamamayanan, katarungan
sa pag-aasawa, henetikong impormasyon, pagtatalo sa trabaho,
opinyon para sa isang tao, O pagkakaroon ng isa o higit pang
opinyon.
Ang sinumang taong lumabag sa Sekson 51.7 ay
mananagot para sa bawat isa at bawat tinutukoy na pagkakasala.
Ang mga pinsala ay dapat bayaran ng biktima ng nagkasala tulad
ng mga sumusunod:
• Hanggang sa maximum na tatlong beses sa halaga ng tunay na
pinsala
•Isang penalting sibil na dalawampu't limang libong dolyar($25,000);
at
•Mga bayarin sa abugado na tinukoy ng korte

Kahit anupaman, ang lahat ng mga uri ng poot o bayas-na -paguudyok na insidente ay
dapat iulat sa Programa sa Dignidad na Pangtao ng Lungsod.
Para sa karagdagang Impormasyon,
Manyaring Makipag-ugnayan sa Human Dignity Program sa (562) 570-6730.
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Paano Maiiwasan ang Panganib….
Iwasang maglakad mag-isa
Manatili sa maliliwanag na lugar
Palaging ihanda ang iyong mga susi
Isara ang iong mga pintuan kapag
nasa loob ng iyong sasakyan
Paano Maiiwasan ang Panganib

Huwag tumugon sa pangdiwang salita
Maging alerto at magkaroon ng kamalayan
ng iyong paligid sa lahat ng mga oras
Huwag maging matapang! Kung nasa
panganib ka, sumigaw, sumipol o tumakbo!
Iulat ang kahina-hinalang aktibidad sa
pagtawag sa 9-1-1

Iba Pang Mga Ahensya Na Maari Kang Makipag-ugnayan
Kung ikaw o isang kakilala ay nais mag-ulat ng isang krimen sa pagkapoot o insidente ng bayas,
maaari kang makipag-ugnayan sa Hate Crimes Hotline sa (562) 433-8595, na sinusubaybayan ng
LGBTQ Center of Greater Long Beach.

Iba Pang Mga Ahensya na Maaaring Makatulong sa Iyo ay:
Sa Lungsod ng Long Beach
Departamento ng Pulisya- Detalye sa Marahas na Krimen ............................................. (562) 570-7250
Taga-Usig ng Long Beach................................................................................................................ (562) 570-5600
Programa ng Dignidad na Pangtao …………………………………………………....…………………................... (562) 570-6730
Organisasyong Nakabatay sa Pamayanan
The Anti-Defamation League (ADL)
Los Angeles Regional Office ……………..................................................................................................................... (310) 446-8000
Asian Pacific American Legal Center
1145 Wilshire Blvd., 2nd Floor #200, Los Angeles, CA 90017……..................................................... (213) 977-7500
The California Conference for Equality and Justice (CCEJ)
3711 Long Beach Blvd. Ste. 1017, Long Beach, CA 90807.................................................................. (562) 435-8184
The LGBTQ Center of Greater Long Beach (The Center)
2017 E 4th Street, Long Beach, CA 90814……................................................................................................. (562) 434-4455
United Cambodian Community
2201 E Anaheim Street #200, Long Beach, CA 90804…...................................................................... (562) 433-2490
Victims of Crime Resource Counseling Center:
Norwalk ................................................................................................................................................................................... (310) 534-7300
Cerritos .................................................................................................................................................................................... (562) 402-0414
The Long Beach Trauma Recovery Center:
St. Mary’s Medical Center
1050 Linden Ave., Ste. 801, Long Beach, CA 90813…........................................................................…….(562) 491-7977
Lalawigan ng Los Angeles:
Abugado ng Distrito:
Sangay sa Lungsod ng Long Beach ..................................................................................................................(562) 247-2000
Programa sa Marahas na Krimen at Tulong sa Saksi ........................................................................... (562) 247-2068
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