
ما هو حادث التحّيز؟
حادث التحيّز أو جرمية التحيّز هو عمل غري قانوين ضد شخص أو ممتلكات )عامة أو خاصة( عىل أساس العرق أو 

اللّون أو الدين أو الجنس أو اإلعاقة أو امليول الجنسية أو الهوية الجنسية أو التعبري عنها و/أو األصل القومي.

ماذا يجب أن تفعل إذا كنت ضحية
حادث تحيز أو شاهداً عليه؟

يجب عليك أوالً اإلبالغ عن جميع حوادث التحيز أو أي منها، املشتبه بها أو املؤكدة، إىل قسم الرشطة 
املحيل. إذا كانت الحالة هذه هي حالة طارئة أو جرمية جارية، فاتصل عىل الرقم 911 عىل الفور.

ماذا لو كنت غري مرتاح إلبالغ 
قسم الرشطة املحيل؟

ميكنك التقدم بإبالغ ملكتب املدعي العام يف املقاطعة. يف والية نيو جرييس، يف كل مكتب مدعي عام 
ملقاطعة ما وحدة ملكافحة جرائم التحيز. املحققون املعينون يف هذه الوحدات املتخصصة هم مسؤولون 

عن تلقي التقارير والتحقيق يف جميع حوادث التحيز. ميكنك أيضاً اإلبالغ عن حادث تحيّز إىل مكتب النائب 
العام يف والية نيو جرييس عىل موقع www.njoag.gov/bias ، عرب بوابة التبليغ عن جرمية التحيز عىل 

موقع bias.njcivilrights.gov ، أو من خالل االتصال عىل الرقم

هل يجب أن أعطي اسمي ومعلومات االتصال؟
عّم يجب أن أبلّغ؟

ال، من غري الرضوري أن تعطي اسمك أو معلومات االتصال، وميكنك اإلبالغ عن الحادث بدون الكشف عن 
هويتك. وتكمن املعلومات الوحيدة التي يُطلب منك تقدميها لإلبالغ عن حادث تحيز باملعلومات التي تريد أنت 

تقدميها. ولكن كلاّم قدمت معلومات أكرث ألجهزة إنفاذ القانون، كلاّم كانت قدرتهم عىل إجراء التحقيق أفضل.

تذكر أن تبلّغ عن حوادث التحيز:
لحاالت الطوارئ والجرائم الجارية اتصل عىل الرقم 911  • • 

اتصل بقسم الرشطة املحيل  • • 
اتصل مبكتب املدعي العام يف مقاطعتك   • • 

اتصل مبكتب النائب العام يف والية نيو جرييس:  ••
الخط الساخن لجرمية التحيّز    ••   

bias.njcivilrights.gov :بوابة التبليغ عن جرمية التحيّز   ••   
www.njoag.gov/bias :مصادر عن جرمية التحيز   ••   

بلّغ عنها!
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