
Thù ghét hoặc phân biệt đối xử trên 

cơ sở chủng tộc, nguồn gốc quốc 

gia, hoặc đặc điểm khác không 

được dung thứ ở NYC. 

Nếu bạn hoặc một người mà bạn biết đã bị quấy rối hoặc 
hành hung bạo lực vì bản sắc của bạn—bao gồm chủng 
tộc, dân tộc, hoặc tôn giáo—xin hãy gọi 911. 

Cảnh sát NYPD sẽ không hỏi về tình trạng nhập cư của bất 

kỳ người nào đang yêu cầu giúp đỡ và có sẵn hỗ trợ ngôn 

ngữ. Cảnh sát cũng có thể giúp kết nối các cá nhân đến 

dịch vụ hỗ trợ nạn nhân có sẵn cho họ. 

Bạn cũng có thể liên hệ với Người vận động cho Nạn 

nhân của Tội ác để giúp đối phó với hậu quả về cảm 

xúc, thể chất, và tài chính của một tội ác, và tìm hiểu các 

lựa chọn khác. Gọi cho Đường dây nóng Tất cả Tội ác 

theo số 1-866-689-HELP (4357) TDD: 866-604-5350. 

Nếu bạn hoặc một người mà bạn biết đã bị một doanh nghiệp, 
chủ sử dụng lao động, hoặc chủ nhà quấy rối hoặc phân biệt 
đối xử vì bản sắc của bạn—xin hãy gọi 311 và nói, “nhân 
quyền”. 

Bạn được bảo vệ không bị phân biệt đối xử ở gia cư, ở nơi làm việc, hoặc ở nơi công cộng dựa trên chủng tộc, nguồn gốc 

quốc gia, tuổi tác, tình trạng nhập cư, tình trạng khuyết tật, hoặc các nhóm được bảo vệ khác theo Luật Nhân Quyền NYC. 

Ủy ban Nhân Quyền Thành phố New York chịu trách nhiệm thi hành luật này. Người vi phạm có thể phải trả tiền phạt 

và/hoặc bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. 

Bạn có cần hỗ trợ nhập cư không? 

Tất cả người dân New York, bất kể tình trạng nhập cư, đều có thể gọi đến đường dây nóng ActionNYC để được trợ giúp    
pháp lý về nhập cư miễn phí, an toàn. Hãy gọi cho đường dây nóng ActionNYC theo số 1-800-354-0365, hoặc gọi 311 
và nói “ActionNYC”. 
Bạn đang yêu cầu hỗ trợ sức khỏe tâm thần? 

NYC Well cũng có sẵn để hỗ trợ nhu cầu sức khỏe tâm 

thần của bạn. Tư vấn viên được đào tạo có thể cung cấp 

hỗ trợ được bảo mật 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 

bằng hơn 200 ngôn ngữ. Hãy gọi 888-NYC-WELL, soạn 

“WELL” gửi 65173, hoặc trò chuyện trực tuyến tại 

nyc.gov/nycwell. 
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