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וועלכע באווייז מוז איך פארלייגן ביים אנקלאגן א דיסקרימינדירנע 
טאט צו דער קאמישען?

אדורכגעמאכט. האט איר וואס הערן צו איז דארפן אונז וואס  אלס
אירדארפטנאררופןדערקאמישעןאוןזאגעןוואסאיזגעשעהן.

ווער קען זיין פאראנטווארטליך פאר    דיסקרימינדירנע באלעסטונגען?
יעדעראיינעראיזפארבאטןפוןבאגייעהןטאטןפון דיסקרימינדירנע
דיסקרימינדירנע אן אנקלאגען קענט איר מיינט דאס באלעסטונגען.
טאטבאגאנגעןדורךאמענטשוואסבאפאלטאייךאויפןדערגאס,
באס, דעם אויף פאסעג’יר א אדער אייך, באלעסטוגט וואס שכן א

אומגעוואנדןאוןאייערבאציהונגצויענערמענטש.

איז האסן-פולע  גראפיטי דיסקרימינדירנע באלעסטונג?
עס אויב באלעסטונג דיסקרימינדירנע זיין קען גראפיטי האסן- פילע
טוטאינטערדרוקעןאיינעמסרעכטן,צוםביישפיל,צואריינגייןאיןא

פארקאדעראשולע.

פארוואס זאל איך אנקלאגען  דיסקרימינדירנע טאטן צו דער קאמישען?
דערקאמישעןקעןארבעטןמיטאייךאוןמיטקומיוניטיבאגלידערס
איןאייערגעגענטצופארמיידןאקטעןווידעםפוןגעשעהןנאכאמאהל.
אירקענטאפילומאכןאןנאמען-לאזעאנקלאגע.דערקאמישעןוועט
און סערטיפיקעשאן פארU-Visa איינגעבעס מיט רעכנען זיך אויך
דעקלעראציעסאיןשטוטצונגפוןT-visasפארפערזאנעןוואסהאבן
איפארמאציעוואסוועטזייןהילפלעךאיןאויספארשעןאאנקלאגעפון

דיסקרימינדירנעבאלעסטונג.

א  קעגען  נעמען  קאמישען  דער  קען  פארטייטונגען  מינע  וועלכע 
פארברעכער?

אויב דער פארברעכער, א קעגן אנקלאגע אן ברענגען קענט איר
וואס באפעל א באקומען קען קאמישען דער מצליח, איז אנקלאגע
פאדערטאזדידיסקרימינדירנעבאלעסטונגעןזאלןאויפהערן.דער
גייסטליכע די פאר צאלן צו דערבאלעסטער קעןבאפעלן קאמישען

שאדנסאוןציווילעפענעלטי’סאוןפארארויס-פון-טאשהוצאות.
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ניו יארק סיטי מענטשען רעכטן געזעץ 

 

 ) NYC Human Rights Law (



 בייעס ריספאנס   טיעם 
) Bias Response Team ( ביי די 

 ניו יארק סיטי קאמישען אויף 
 Commission ( מענטשן רעכטן

) on Human Rights
קאמיוניטי דער אונטער טיעם ריספאנס קאמיסיע’ס בייעס דער
דער פירט )Community Relations Bureau( ביורא רילעשענס

קאמיסיע’סאנטווארטצונייגונגאיצידענטןאיבערדעסיטי.

דאסענהאלט:

צאמנעמעןאוןבאשטעטיגעןאינפארמאציעבנוגעדי  •
אנצידענט)ען(.

אידענטיפצירןאיןאפשאצןדערנאטורפוןדעםאנצידענט)ען(.  •
צושטעלןמאנסשאפטצוריעאגירן.  •

אידענטיפצירןקאמיוניטיפירערס,ארגענעזאציעס,אדעראנדערע  •
פארטייעןצוקאנטאקטירןאוןזיךפארטנערןמיטזיי.

צושטעלןריסארסעסאוןנאך-פאלגונגאקציעסמיטקאמיוניטי  •
פירערסאוןאנדערעבאטראפענעפארטייען.

קאארדינאטןמיטגעזעץענפארסמענטביוראפארמעגליכע  •
אויספארשונגאוןאנקלאגע.

 דיבייעסריספאנסטיעםקאארדינירטריכטיגעאוטריעטש
 אקטוויטןאוןעדשוקעשאנעלמאטעריאלןאיןדעםגעגנט.

צוקאנטאקטירןדערטיעם,ביטעאי-מיילט:

BiasResponse@CCHR.NYC.gov

 דיסקרימינדירנע באלעסטונג
ענהאלט סטראשונגן, טערארעזירונג, 

באלעסטונג, צווינגונג, אדער געוואלט וואס: 

האלטצוריקאמענטש’סציווילעאדער1 
קאנסטיטוציענאלערעכטן,און

 איזמאטיווירטטיילוויזביייענערמענטש’ס2 
אקטואלעאדעראויסעהנידיגעבאשיצטע
סטאטוס–צוםביישפיל,ראסע,ריליגיע,

הויט-קאליר,נאציענאלעאפשטאם,
געשליכט,געשליכטאידענטיטעט,געשליכט

אריענטאציע,עלטער,דיסעבילטי,אדער
אימעגראציעסטאטוס.

לאטינא  פון  טיש  א  ארום  נעמען  סטודענטן  קאלעדש  גרופע  א  קעפיטעריע,  קאלעדש  א  אין 

סטודענטן, זינגענדיג “בוי די וואנט”, זאגענדיג צו זיי אז באלד וועט מעו זי דיפארטירן.

אויף א באס, א פאסאגיר קאנפראנטירט א פרוי וואס טראגט א היג’אב, שרייענדיג אויף איר זאגענדיג 

צו איר  זי דארף עס אראפנעמען אדער ארפגייען פון דער באס.   זי דרייט זיך אוועק צו פריווען עם צו 

איגנארירן, אבער ער הערט נישט אויף ביז ענדליך, ביי די נעקסטע סטאנציע, גייט זי אראפ פון די באס.

אן עסיאנער אמעריקנער מאן ווערט באייערט אין די אטאקערס שרייען, “גיי צוריק קיין כינע!” 

בשעת זיי לויפן אוועק.

ג’ווען, וואס איז שווארצער, איז אקטיוו אויף סושעל מידיע, באטיילט זיך אפט מיט בילדער פין 

אויף  קאמענטירט  באנוצער  מאנס-פערזאן  ווייסער  א  טאג,  איין  גארטן.   איר  אין  ארבעטן  זיך 

איינער פון אירע פאסטן זאגענדיג ‘די וועסט טהון באלט דעם ארבעט אין מיין גארטן’ שפעטער 

שרייבט ער “KKK ” אין אנטווארט צו איינער פין אירע פאסטן.

בעסערע  אן  אין  אריינגיין  פרובירט  פרוי,  טראנס  א  איז  וואס  מעררעל, 

פרויען’ס קליידער געשעפט, אבער א דורך-גייער שטעלט זיך אריין אין איר 

וועג, זאגענדיג, “די קענסט נישט קויפן דא ”  ווען זי פרובירט ארומגיין, זאגט 

דער פרוי, “דרעג קווינס  זענען נישט ערלויבט” אין בלאקירט איר וועג ביז 

מעררעל גייט שנעל רוקט זיך ווייטער בעפאר דער פרוי ווערט צו הויעך.

צענאריען   

 

צו אייך העלפן אידענטיפיצירן 

 
דיסקרימינדירנע באלעסטונגען:

דיסקרימינדירנע

באלעסטונגען

געווארן געצילטאיןאייערגעגענטוועגןאייערראסעאדערריליגיע?

געווארן באלעסטוגטוועגןאירזענטטראנסגענדער?

געווארןאנגעשריגעןוועגןאירהאטגערעדטאיןאפרעמדעשפראךצו אייערפאמיליע?


