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What is a Hate Crime?
• Any crime committed with a bias and
prejudice motive and selects victims
based on a particular group: race,
nationality, religion, sexual orientation,
disability, age, or gender.
• Hate Incidents: Name calling, insults,
displaying
hate material on your
www.hatecrimebook.com
property or public places.
If it starts to threaten a person or
property, it becomes hate crime.
• Hate Crimes: Any act or attempted
act that constitutes an offence under
criminal law, such as: harassment, involves injury, threats/acts of violence,
or property damage.
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อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังคืออะไร
่ ระทำ�เพราะอคติและมูลเหตุทเ่ ี กิด
• คืออาชญากรรมทีก
จากอคติทก
่ ี ระทำ�ต่อ เหยือ
่ ทีเ่ ป็นคนเฉพาะกลุม
่ ต่างๆ
เช่น เชือ
้ ชาติ ศาสนา เพศสภาพ ความทุพพลภาพ
อายุ และเพศ

• เหตุการณ์ใดคือเหตุการณ์ทเ่ ี ป็นกรณีความ

เกลียดชัง
- การด่าทอ การสบประมาท การแสดงความเกลียดชัง
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ในลักษณะต่
างๆ ในพืน
้ ทีข
่ องคุณหรือในทีส
่ าธารณะ
- ถ้าสิง่ ทีเ่ กิดขึน
้ คุกคามคนหรือทรัพย์สน
ิ ถือว่าเป็น
อาชญากรรมทีเ่ กิดจากความเกลียดชัง

• อาชญากรรมทีเ่ กิดจากความเกลียดชัง

หมายถึงการกระทำ�หรือการพยายามทีจ
่ ะกระทำ�สิง่ ที่
ผิดกฎหมายอาญา ตัวอย่างเช่น:
- การคุกคาม
- มีการทำ�ร้ายร่างกาย
- การขู/่ การก่อเหตุรน
ุ แรง
- ทรัพย์สน
ิ เสียหาย
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People Who Commit Hate Crimes
(Offenders / Perpetrators)
• Displays prejudice of bias against a
particular group
• Wants to establish separate states
• Wrongly blames group for social
problems
• They are
afraid and angry
www.hatecrimebook.com
• Few successes in life
• Unhappy and mixed up emotionally
• Easily swayed by people of hate
groups
• Involvement prevents them from
meeting new challenges and taking
positive steps towards leading more
productive and fulfilling lives
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บุคคลทีก
่ อ
่ อาชญากรรมทีเ่ กิดจากความเกลียดชัง
(ผูก
้ ระทำ�ความผิด/คนร้าย)
• แสดงอคติตอ
่ คนกลุม
่ ใดกลุม
่ หนึง่
• ต้องการสร้างความแตกแยกและเป็นอืน
่
• กล่าวโทษกลุม
่ คนกลุม
่ ใดกลุม
่ หนึง่ ว่าทำ�ให้เกิด
ปัญหาสังคม อย่างไม่มม
ี ล
ู
• คนเหล่านีจ
้ ะกลัวและมีความโกรธ

www.hatecrimebook.com

• คนเหล่านีจ
้ ะไม่คอ
่ ยมีประสบความสำ�เร็จในชีวต
ิ
• ไม่มค
ี วามสุขในชีวต
ิ และมีอารมณ์สบ
ั สน
• มักจะคล้อยตามคนทีอ
่ ยูใ่ นกลุม
่ ทีม
่ อ
ี คติและแสดง
ความเกลียดชังต่อบุคคลอืน
่
• การทีค
่ นเหล่านีอ
้ ยูก
่ น
ั เป็นกลุม
่ ทำ�ให้เขาไม่มโี อกาส
ได้พบกับปัญหาหรือความท้าทายใหม่ๆ ในชีวต
ิ และ
ไม่ได้ใช้วธิ ก
ี ารในเชิงบวกในการแก้ปญ
ั หา ทีจ
่ ะนำ�
ชีวต
ิ ไปสูค
่ วามสำ�เร็จและสมหวัง
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Effects of Hate Crimes
• Sense of security is lost
• Victim, family & friends of victims suffer
personal, financial, emotional loss

• Divides neighborhoods & communities
• Raises fear & suspicion
openness & cooperation
• Lowerswww.hatecrimebook.com

• Directly threats principles of democracy
and equality

• Directly attacks our country’s founding
principles

• People lose confidence in the law
• Causes retaliating attacks by the 		
victim groups

• Creates more violence and social/ethnic
conflict

3

ผลของอาชญากรรมทีเ่ กิดจากความเกลียดชัง
้ ก
ึ มัน
่ คงปลอดภัย
• สูญเสียความรูส

• เหยือ่ ครอบครัว และเพือ่ นของเหยือ่ สูญเสียของหรือคน
รัก สูญเสียเงิน หรือเสียขวัญ

• ทำ�ให้เกิดความแตกแยกในหมูเ่ พือ่ นบ้านและชุมนุม
• ทำ�ให้เกิดความกลัวและความเคลือบแคลงสงสัย
www.hatecrimebook.com
วมมือกันลดลง
• ทำ�ให้ความตรงไปตรงมาและการร่

• ทำ�ให้เกิดภัยคุกคามหลักการประชาธิปไตยและความเท่า
เทียม

้ พืน
้ ฐานของประเทศของเรา
• เป็นการทำ�ลายหลักการขัน
่ ในกฎหมาย
• ประชาชาชนสูญเสียความเชือ่ มัน
่ ของเหยือ
่ ออกมาแก้แค้น
• ทำ�ให้กลุม

• สร้างความรุนแรงและความขัดแย้งทางสังคมและ
ชาติพน
ั ธุ์
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Why You Need to Report
•

DO NOT WORRY ABOUT NOT BEING A CITIZEN.
YOU HAVE RIGHTS!
- Do not fear deportation or arrest
- Department of Homeland Security and
Department of Fair Employment and Housing
will not collect immigration status

•

Do not be ashamed or in denial
- You are not alone in this. There is a whole
community that will support you if you speak
up.

•

By reporting hate crimes, you protect
yourself and others

•

All crime must be reported to control and
prevent future incidents

•

Not reporting hate crimes raises levels of
violence

•

When left unpunished, the rule of the law is
challenged

•

Directly threats national security

•

If no crimes are reported = no record
				= no hate crimes

www.hatecrimebook.com
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ทำ�ไมคุณจึงต้องแจ้งความ
•

คุณไม่ตอ
้ งกังวลว่าคุณมีสญ
ั ชาติอเมริกน
ั หรือไม่ คุณมีสท
ิ ธิข
์น
้ ั พืน
้ ฐาน!
- ไม่ตอ
้ งกลัวการเนรเทศ หรือการจับกุม
- หน่วยงานอย่างสำ�นักงานตำ�รวจนครลอสแอนเจลลิส DFEH
และ DHS จะไม่เก็บข้อมูลสถานะการเข้าเมืองของคุณ ถ้าคุณ
แจ้งความข้อหาอาชญากรรมทีเ่ กิดจากความเกลียดชัง

•

อย่าอายหรือปฏิเสธสิง่ ทีเ่ กิดขึน
้ กับคุณ
- คุณไม่ได้เผชิญสิง่ นีเ้ พียงลำ�พัง ยังมีชม
ุ ชนทีพ
่ ร้อมจะอยูเ่ คียง		
ข้างคุณถ้าคุณเล่าถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน
้

•

การแจ้งความกรณีอาชญากรรมทีเ่ กิดจากความเกลียดชังจะคุม
้ ครองคุณ
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และคนอืน
่ ๆ

•

ควรแจ้งความคดีอาชญากรรมทุกกรณี เพือ
่ ทีจ่ ะควบคุมและป้องกันเหตุท่ ี
จะเกิดขึน
้ ในอนาคต

•

การไม่แจ้งความกรณีอาชญากรรมทีเ่ กิดจากความเกลียดชังจะทำ�ให้
ความรุนแรงเพิม
่ มากขึน
้

•

เมือ
่ ไม่มก
ี ารลงโทษ หลักนิตธิ รรมจะสัน
่ คลอน

•

และเป็นภัยต่อความมัน
่ คงของประเทศ

•

ถ้าไม่มก
ี ารแจ้งความ = ท่ากับไม่มก
ี ารลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อก
ั ษร
= เท่ากับไม่มอ
ี าชญากรรมทีเ่ กิดจากความเกลียดชัง
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เข้าใจสิทธิ์ของคุณ
Know Your Rights
www.hatecrimebook.com

CA Penal code section 422.6
CA Civil code section 51.7

www.hatecrimebook.com

CA Penal code section 422.6(a)(b)(c)
(a) No person, whether or not acting under color
of law, shall by force or threat of force, willfully injure, intimidate, interfere with, oppress, or threaten
any other person in the a exercise or enjoyment of
any right or privilege secured to him or her by the
Constitution or laws of this state or by the Constitution or laws of the United States in whole or in
part because of one or more of the actual or perceived characteristics of the victim listed in subdivision (a) of Section 422.55.
(b) No person, whether or not acting under color
of law, shall knowingly deface, damage, or destroy
the real or personal property of any other person
for the purpose of intimidating or interfering with
the free exercise or enjoyment of any right or privwww.hatecrimebook.com
ilege secured
to the other person by the Constitution or laws of this state or by the Constitutionor
laws of the United States, in whole or in part because of one or more of the actual or perceived
characteristics of the victim listed in subdivision
(a) of Section 422.55.
(c) Any person convicted of violating subdivision
(a) or (b) shall be punished by imprisonment in
a county jail not to exceed one year, or by a fine
not to exceed five thousand dollars ($5,000), or by
both the above imprisonment and fine, and the
court shall order the defendant to perform a minimum of community service, not to exceed 400
hours, to be performed over a period not to exceed 350 days, during a time other than his or . . .

. . . her hours of employment or school attendance.
However, no person may be convicted of violating
subdivision (a) based upon speech alone, except
upon a showing that the speech itself threatened
violence against a specific person or group of
persons and that the defendant had the apparent ability to carry out the threat.

CA Civil code section 51.7
(Ralph Civil Rights Act of 1976)
(b) All persons within the jurisdiction of this state
have the right to be free from any violence, or
intimidation by threat of violence, committed
against their persons or property because of politwww.hatecrimebook.com
ical affiliation,
or on account of any characteristic
listed or defined in subdivision (b) or (e) of Section
51, or position in a labor dispute, or because another person perceives them to have one or more
of those characteristics. The identification in this
subdivision of particular bases of discrimination is
illustrative rather than restrictive.
PERPETRATOR LIABLE FOR
EACH AND EVERY OFFENSE
NEEDS TO PAY MAX 3 TIMES
AMOUNT OF DAMAGE
CIVIL PENALTY OF $10,000
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Prevention Tips
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Always let someone know where you’re going
Carry ID
Stay alert of your surroundings
Familiarize yourself with key landmarks:
Market, Police Station, Fire Department, 		
Gas Station, Restaurant, Intersections
Carry personal alarm or whistle and flashlights
Avoid isolated areas
Avoid shortcuts
www.hatecrimebook.com
Do not walk alone, especially at night
Walk near curb, facing traffic
Choose busy, well lit streets
Look confident and purposeful in your walk
Do not display any cash or credit card or
jewelry
Public transportation:
- Check bus/train schedule
- Do not wait alone at a stop
- Know where you are going and how to get back
- Sit near the bus driver
- If harassed, report to driver immediately
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ข้อแนะนำ�ในการป้องกัน
•
•
•
•
•

บอกคนอื่นทุกครั้งว่าคุณกำ�ลังจะเดินทางไปไหน
มีบัตรประจำ�ตัวติดตัวไปด้วย
สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
ทำ�ความคุ้นเคยสิ่งที่เป็นที่สังเกตหลักๆ - ตลาด
สถานีตำ�รวจ สถานีดับเพลิง ปั๊มน้ำ�มัน ร้านอาหาร
สี่แยก
มีเครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยส่วนตัว หรือ นกหวีด
และไฟฉาย
หลีกเลี่ยงที่เปลี่ยว
www.hatecrimebook.com
หลีกเลี่ยงทางลัด
อย่าเดินคนเดียวเวลากลางคืน
เดินบนทางเท้า ฝั่งที่รถวิ่ง
เดินถนนที่พลุกพล่าน และมีไฟสว่าง
เดินอย่างมั่นใจ และดูมีจุดหมาย
อย่าโชว์เงินสด บัตรเครดิต หรือเครื่องประดับ

•
•
•
•
•
•
•
• เมื่อใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
-

เช็คตารางรถ รถไฟ
อย่ารอรถคนเดียวที่ป้าย
ศึกษาเส้นทางที่จะไปและเส้นทางเดินทางกลับ
นั่งใกล้คนขับ
ถ้าโดนคุกคาม แจ้งคนขับทันที
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When Facing an Attack
(Hate Speech/Crime)
Trust your instincts & assess the situation.
Your safety is #1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Walk away ASAP or take the next exit and
get out of the situation. The closer you are
to other people, the better.
Don’t get triggered to participate in
verbal argument because it will escalate
the situation.
Engage bystanders. Tell them what’s going
on www.hatecrimebook.com
and ask them for help.
Take out your phone and start taking
pictures or a video of the perpetrator
(IF SAFE).
Call 9-1-1 if attacked.
Scream ‘HELP’ or ‘FIRE’ or blow personal
alarm/whistle.
If you are physically attacked:
- Protect your body and defend yourself
by whatever means necessary.
- Act crazy because they will freak
out and let you go.
Again, try to get out of the situation as fast
you can.
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เมื่อเกิดเหตุ
(การพูดแสดงความเกลียดชัง/อาชญากรรม)
เชื่อสัญชาตญาณของคุณและประเมินสถานการณ์
ความปลอดภัยของคุณคืออันดับ 1
1.

้ ั ยิง่
เดินหนีทันที หรือลงสถานีตอ่ ไปและออกจากสถานการณ์นน
ั คุณ
คุณ อยู่ใกล้คนอื่นมากเท่าไหร่ยง่ ิ เป็นผลดีกบ

2.

อย่าพยายามเข้าไปโต้เถียงเพราะสถานการณ์อาจจะรุนแรงมากขึ้น

3.

พยายามบอกคนรอบข้างว่าเกิดอะไรขึน
้ และขอให้คนช่วย
www.hatecrimebook.com
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าหลังๆ สีเหลือง)

4.

หยิบโทรศัพทย์ออกมาถ่ายรูปและวิดโี อของ คนก่อเหตุ ถ้าเห็น
ว่า ปลอดภัย

5.

โทร 9-1-1 หากถูกโจมตี

6.

ตะโกน ‘HELP’ หรือ ‘FIRE’ หรือเป่านกหวีด

7.

ถ้าคุณโดนทำ�ร้าย
- หาทางป้องกันตัวและพยายามต่อสูท
้ กุ วิถท
ี าง
- ทำ�ตัวเหมือนคนบ้า เพราะพวกเขาจะตกใจและปล่อยคุณไป

8.

พยายามหนีออกห่างจากสถานการณ์ให้เร็วทีส
่ด
ุ
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What to Do After an Attack
(Witness or Victim)
CALL 9-1-1 IF PHYSICALLY INJURED
SHAKE IT OFF
Write down somewhere what you remember
about the person/people:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skin color 			
Facial hair (beard, mustache)
Eyes (color, glasses?) 		
Hairwww.hatecrimebook.com
style/color (side part, long, short)
Height 					
Clothing 				
Behavior
Voice
Age
Tattoo
Scars
Jewelry
Weight

Keep being in the world, and remind yourself
that you are alive. Talk to someone about it
and report it.
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สิ่งที่ควรทำ�หลังจากประสบเหตุ
(พยาน หรือ เหยื่อ)
โทร 911 หากคุณได้รบ
ั บาดเจ็บ
พยายามสลัดมันทิง้ ไป
จดสิง่ ทีค
่ณ
ุ จำ�ได้ไว้ รายละเอียดเกีย่ วกับคนร้าย:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สีผวิ
ขนบนใบหน้า (หนวด เครา)
ตา (สี หรือใส่แว่น)
ทรงผม สี แ(สกข้าง ยาว สัน
้ )
www.hatecrimebook.com
ส่วนสู
ง
เสือ
้ ผ้า
พฤติกรรม
เสียง
อายุ
รอยสัก
แผลเป็น
เครือ
่ งประดับ
น้�ำ หนัก

พยายามอยูก
่ บ
ั ปัจจุบน
ั และอย่าลืมว่าคุณรอดชีวต
ิ จาก
เหตุการณ์ คุยกับใครสักคนถึงเรือ
่ งทีเ่ กิดขึน
้ และแจ้ง
ความ
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แจ้งตำ�รวจทันที
www.hatecrimebook.com

Report Hate Crime Right Away

Perpetrator Details

รายละเอียดผูก
้ ระทำ�ผิด
Gender เพศ:
Age อายุ:
Ethnicity เชือ
้ ชาติ:
Eye color สีตา:
Hair style ทรงผม:
Hair color สีผมุ:
www.hatecrimebook.com
Clothing สือ
้ ผ้า:ุ

Facial hair ขนบนใบหน้า:ุ
Scars แผลเป็น:ุ
Tattoo รอยสัก:

Jewelry เครือ
่ งประดับ:ุ
Weight น้�ำ หนัก:

Date วันทีเ่ กิดเหตุ:ุ
Time เวลาุ:

Location สถานที:ุ่
Witness Name and Telephone #
พยาน (ชือ
่ และเบอร์ตด
ิ ต่อ):

Bus # เบอร์รถประจำ�ทาง:
Line # เบอร์เส้นทาง:
www.hatecrimebook.com
Intersection สีแ
่ ยก:

License Plate ทะเบียนรถ:
Car Model รถรุน
่ :
Make ยีห
่ อ
้ รถ:
Color สีรถ:
Year ปีทผ
่ี ลิต:

Description of Incident บรรยายเหตุการณ์ทเ่ี กิด:

Officer Name ชือ
่ ของเจ้าหน้าทีต
่ �ำ รวจ:
Officer Badge # หมายเลขประจำ�ตัวตำ�รวจ:
www.hatecrimebook.com
Case # หมายเลขคดี:

IF POLICE DOES NOT TAKE REPORT,
GO TO THE POLICE STATION AND ASK FOR ONE,
THEN GET A COPY.

ถ้าเจ้าหน้าทีต
่ �ำ รวจไม่รบ
ั แจ้งความ ไปทีส
่ ถานที่
ตำ�รวจ แจ้งความและขอสำ�เนาของบันทึกแจ้ง
ความ

Remedies

• CA Victim compensation program

(reimbursement program)
- Assists victims in paying bills and
expenses that result from acts of
violence:
		
- Medical/Dental treatment
		
- Mental health services
		
- Income loss
		- Relocation
		
- Home/Vehicle modifications
		
- Home security
		
- Crime scene clean up
		 www.hatecrimebook.com
- Job retraining
		
- Funeral & burial expenses
		- Relocation
- Apply below:
(209)468-2500
victims.ca.gov/victims

• EVIDENCE IS REQUIRED TO BE ELIGIBLE

FOR COMPENSATION
- Documentation that crime occurred

• For property/monetary loss,

you can sue an individual for a civil suit
- Contact a civil attorney right away

การเยียวยา
• โครงการชดเชยผูต้ กเป็นเหยือ่ ในแคลิฟอร์เนีย

(โครงการจ่ายเงินชดเชย)
- ช่วยเหลือเหยือ
่ ในการจ่ายค่าสาธารณูปโภค		
และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากความรุนแรง:
		
- ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม
		
- ค่ารักษาจิตบำ�บัด
่ี ญ
ู เสีย
		
- รายได้ทส
่ ยู่
		
- การย้ายทีอ
		
- ค่าซ่อมแซมบ้านหรือยานพาหนะ
		
- ค่าระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน
		
- ค่าทำ�ความสะอาดทีเ่ กิดเหตุ
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- ค่าฝึกหัดอาชีพใหม่
		
- ค่าใช้จา่ ยในงานศพหรือฝังศพ
่ ยู่
		
- การย้ายทีอ
- สามารถติดต่อขอความชัว่ เหลือได้ท่ี
(209)468-2500
victims.ca.gov/victims

• ต้องมีหลักฐานในการสมัครขอค่าชดเชยดังกล่าว

้ จริง
- เอกสารทีร่ ะบุวา่ อาชญากรรมเกิดขึน

• สำ�หรับความเสียหายทีเ่ กิดจากทรัพย์สนิ หรือเงิน คุณสามรถ
ฟ้องแพ่งบุคคลทีก
่ อ
่ เหตุได้
- ควรติดต่อทนายทันที

SF Contacts /

ควรติดต่อใครบ้าง
After being a victim or witness to a hate crime,
please contact any of the following to file a
report or ask for assistance. หลังจากตกเป็น
เหยือ
่ อาชญากรรมหรือพยานทีแ
่ สดงความเกลียดชัง
โปรดติดต่อคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เพื่อส่งรายงานหรือ
ขอความช่วยเหลือ.
SF Human Rights Commission
(415) 252-2500
www.sf-hrc.org
tuquan.harrison@sfgov.org
www.hatecrimebook.com
Communities Against Hate
(844) 9-NO-HATE
San Francisco Police Tip Line
REPORT ANONYMOUSLY
(415) 575-4444
SF District Attorney Hate Crimes Hotline
(415) 551-9595
SFPD Hate Crimes Unit
(415) 553-1133

Oakland Contacts /

ควรติดต่อใครบ้าง

After being a victim or witness to a hate crime,
please contact any of the following to file a
report or ask for assistance. หลังจากตกเป็น
เหยือ
่ อาชญากรรมหรือพยานทีแ
่ สดงความเกลียดชัง
โปรดติดต่อคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เพื่อส่งรายงานหรือ
ขอความช่วยเหลือ.
OPD Hate Crime Tipline Witness or Victim
(510) 637-4283
www.oaklandca.gov/services/report-acrime-online
www.hatecrimebook.com
CRIMESTOPPERS non-profit organization
REPORT ANONYMOUSLY
(510) 777 - 8572
Hate Crime Task Force
(510) 637-4283
Oakland District Attorney
Victim Witness Assistance Program
1401 Lakeside Drive, Suite 802
Oakland, CA 94612
(510) 272-6180
Branch Head: Tasia Wiggins, Director

English isn’t my first language.
Someone is following me.
Can you stay next to me until it is safe?

ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของฉัน มีคนเดิน
ตามฉันมา คุณช่วยอยูเ่ ป็นเพือ
่ นฉันจนกว่าจะ
ปลอดภัยได้ไหม
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English isn’t my first language.
Can you please call 9-1-1?
I am in danger.

ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของฉัน
กรุณาโทร 9-1-1 ได้ไหม?
ตอนนีฉ
้ น
ั กำ�ลังตกอยูใ่ นอันตราย

English isn’t my first language.
I don’t know where I am.
Where is the nearest police station?

ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของฉัน ฉันไม่รวู้ า่ ฉัน
อยูท
่ ไ่ ี หน และสถานีต�ำ รวจทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ อยูต
่ รงไหน

www.hatecrimebook.com

English isn’t my first language.
This person is harassing me.
Can you help me or stay next to me?

ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของฉัน มีคนกำ�ลัง
คุกคามฉัน คุณช่วยฉัน หรืออยูเ่ ป็นเพือ
่ นฉัน
หน่อยได้ไหม

For the safety of our beloved
community who still believes
in the American Dream.

www.hatecrimebook.com

@hatecrimebook
info@hatecrimebook.com
www.hatecrimebook.com
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