பார்ைவயாளர் வள ஆதாரங் கள்
COVID-19 அவசரநிைல�ன் ேபா�, AAPI-க�க்� எ�ரான ெவ�க்கத்தக்க
ெசயல் கள் அ�கரித்��ப் பைதப் பார்க்�ம் ேபா�, ஏதாவ� தவறாக நடப் பைத
நீ ங் கள் பார்க்�ம் ேபா� என்ன ெசய் யேவண்�ம் என்� ெதரிந்� ெகாள் வ�
அவ�யமா�ற�. இந்தச் �க்க�க்�த் �ர்�காண Asian Americans Advancing Justice
மற் �ம் Hollaback! பார்ைவயாளர் தைல�� ப�ற் � அமர்�கைள ஏப் ரல் மற் �ம்
ேம மாதம் ��வ�ம் அளிக்�ற�. ப�ற் � அமர்�க்� ப��ெசய் ய
பார்ைவயாளர் தைல�� ெமய் நிகர் ப�ற் �கள் பக்கத்�க்� வ�ைக த�க.
Hollaback! �ட “5 Ds of Bystander Intervention” என் ப� ��த்� கற் �த்த�ம்
பார்ைவயாளர் தைல�ட்� வள ஆதாரங் கள் ெகாண்�ள் ள�

கவனச்�தறல் என் ப� ��க்��வதற் கான ஒ� �ட்பமான�ம்
ஆக்க�ர்வமான�மான ஒன்�. இங் ேக ேநாக்கமான� அ�ல் ��க்��வதன்
�லம் சம் பவத்ைத ெவ�மேன தடம் மாறச் ெசய் வதா�ம் . ெதால் ைல
ெகா�ப் பவைர �றக்கணித்� ேநர�யாக இலக்காக்கப் ப�ம் நபரிடம் ஈ�பா�
காட்�வேத இ��ள் ள க�த்�. �ன் ��த்தல் ��த்� ��ப் �டேவா அல் ல�
அைதப் பற் �ப் ேபசேவா ெசய் யா�ர்கள் . மாறாக, ��க்கேவ ெதாடர்�ல் லாத
ஒன்ைறப் பற் �ப் ேப�ங் கள் . �ன்வ�வனவற் ைற நீ ங் கள் �யற் �க்கலாம் :
•

எங் ேக இ�க்�ேறாெமன்� ெதரியாத�ேபால் ந�ப் ப�. ேநரம் ேகட்ப�.
�ன் ��த்தப் ப�ம் நபைர உங் க�க்�த் ெதரிந்த�ேபால் ந�ப் ப�.
ேநாக்க�ன்� எைதயாவ� பற் � அவர்களிடம் ேப� �ன் ��த்�பவரின்
கவனத்ைத எ�த்�க் ெகாள் �ங் கள் .

•

வ��ல் ெசல் �ங் கள் . நீ ங் கள் ெசய் �ெகாண்��ந்தைதத் ெதாட�ங் கள் ,
ஆனால் �ன் ��த்�பவ�க்�ம் இலக்காக உள் ளவ�க்�ம் இைட�ல்
இ�ங் கள் .

•

ேவண்�ெமன் ேற தற் ெசயலாக உங் கள் கா�ைய �தற�டேவா, உங் கள்
வாெலட்�ல் �ல் லைறகைளச் �தற�டேவா அல் ல� ஒ�
�ழப் பத்ைதேயா ஏற் ப�த்�ங் கள் .

�ழ் நிைலையப் �ரிந்�ெகாண்� அதற் ேகற் ப உங் கள் கவனச்�தறல்
�ைறையத் ேதர்ந்ெத�ங் கள் . பா�ப் �க்�ள் ளா�ம் நபர் உங் கள் ெசயல்
அல் ல� �ற் ைறப் �ரிந்�ெகாள் வேதா� அத்தைகய �ழல் தணி�ெமன்�ம்
நம் பலாம் .
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ஒப் பைடப் � என் ப� நீ ங் கள் ஒ� வள ஆதாரத்ைத அல் ல� �ன்றாம்
நபரிட��ந்� உத� ேகட்�ம் ேபா� வ��ற�. நீ ங் கள் ெசய் யக்��யைவ
இேதா:
•

கைட ேமற் பார்ைவயாளர், ேப�ந்� ஓட்�நர் அல் ல� ஒ� பயணிக்�ம்
ெதா�லாளைரக் கண்� அவர்களிடம் ��க்�� ெசய் �ம் ப� ேக�ங் கள் .

•

நீ ங் கள் ஒ� பள் ளிக்�டத்�க்� அ��ல் இ�ந்தால் , ஒ�
ஆ�ரியைரேயா அல் ல� வரேவற் � அைற�ல் இ�க்�ம்
ஒ�வைரேயா ெதாடர்�ெகாள் �ங் கள் . ஒ� கல் �ரி வளாகத்�ல் எனில் ,
பல் கைலக்கழகக் கட்�டத்�ல் இ�க்�ம் வளாக பா�காவலர் அல் ல�
வரேவற் பைர�ல் இ�க்�ம் ஒ�வைரத் ெதாடர்� ெகாள் �ங் கள் .

•

உங் கள் நண்பைர களத்�க்� வரச்ெசய் � கவனச்�தறல்
�ைறகளில் ஒன்ைற பயன் ப�த்� (உ.ம் . ேநரம் , வ� ேகட்ப� அல் ல�
�ன் ��த்த�க்�த் ெதாடர்�ல் லாத ஒ� உைரயாடைலத் ெதாடங் �வ�)
�ன் ��த்தப் ப�ம் நப�டன் ெதாடர்�ெகாள் ளச் ெசய் � அந்ேநரத்�ல்
பா�ப் �க்�ள் ளா�ம் நபைர ஒப் பைடப் பதற் � ஒ�வைரக்
கண்����ங் கள் .

•

நடந்�ெகாண்��ப் பைதப் பார்க்�ம் உங் க�க்� அ���ள் ள
ஒ�வ�டன் ேப�ங் கள் . ஒ�ேவைள ��க்��வதற் கான நல் ல நிைல�ல்
அவர் இ�க்கலாம் . ஒன்றாகப் பணியாற் �ங் கள் .

•

311 அல் ல� 911 அைழத்� (அ� பா�காப் பானெதனில் ) உத�
ேகா�ங் கள் . 911 ெதாடர்�ெகாள் �ம் �ன் , கவனச்�தறைலப்
பயன் ப�த்� பா�க்கப் ப�ம் நபர் நீ ங் கள் இைதச் ெசய் வைத
��ம் ��றாரா என உ��ப் ப�த்�க் ெகாள் �ங் கள் . �ல�க்�
சட்ட அமலாக்கத்�ன் ��க்�� அெசௗகரியமாகேவா அல் ல�
பா�காப் பானதாகேவா இல் லாம��க்கலாம் . பல ேப�க்�ம்
ச�கங் க�க்�ம் , சட்ட அமலாக்கத்�னால் ேமாசமாக நடத்தப் பட்ட
ஒ� வரலா� இ�ப் பதால் பயத்�க்�ம் , காவல் �ைற ��க்�ட்�ல்
நம் �க்ைக�ன்ைம�ம் இ�க்கக்��ம் . தற் ேபாைதய �ழ�ல் ,
ஆவணங் கள் இல் லாத தனி நபர்கள் ேபான்ற பல ச�கங் களில்
காவல் �ைற�ன் ைகக்�ள் வ�வ� �ைறவான பா�காப் �ள் ளதாகக்
க�தக்��ம் . �ல �ழல் களில் , ஒ�வைர உங் களால் ெதாடர்�ெகாள் ள
��யாமல் ேபாகலாம் . அத்த� �ழ�ல் உங் கள் �றந்த �றனாய் �ன் ப�
ெசயல் ப�ங் கள் .

சம் பவத்ைத உள் ளப� ப��ெசய் வ� உண்ைம�ல் உத�கரமாக இ�க்�ம் .
ஆனால் �ன் ��த்தைல ஆவணப் ப�த்�வ�ல் பல �ஷயங் கைள
பா�காப் �ட�ம் ெபா�ப் �ட�ம் மன�ல் ெகாள் ள ேவண்�ம் . ேம�ம்
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�பரங் க�க்� சாட்�யாளரிட��ந்� ெபற் ற இந்த உத�க்��ப் �த் தாைள
சரிபார்க்க�ம் .
�த�ல் �ழைல ம�ப் ��ங் கள் . �ன் ��த்தப் ப�பவ�க்� யாராவ�
உத��றார்களா? இல் ைலெயனில் , மற் ற நான் � D-களில் ஒன்ைறப்
பயன் ப�த்�ங் கள் . ஏற் ெகனேவ ஒ�வர் உத��றார் எனில் , உங் கள் �ய
பா�காப் ைப ம�ப் ��ங் கள் . நீ ங் கள் பா�காப் பாக இ�க்��ர்கள் எனில் ,
ேபாய் ப��ெசய் யத் ெதாடங் �ங் கள் . எப் ேபா�ம் பா�க்கப் பட்ட நபரிடம்
ப�ைவ அவர்கள் என்ன ெசய் ய ��ம் ��றார்கள் என்� ேக�ங் கள் .
அவர்கள் அ�ம��ல் லாமல் அைத இைணயத்�ல் ப��டேவா அல் ல�
பயன் ப�த்தேவா ெசய் யா�ர்கள் . இதற் � பல காரணங் கள் உள் ளன.
�ன் ��த்தப் ப�தல் அல் ல� �றப் ப�தல் ஏற் ெகனேவ ஒ� நம் �க்ைகையக்
�ைலக்�ம் அ�பவம் . பா�க்கப் பட்ட ஒ� நபரின் ஒ� படத்ைத அல் ல�
காெணாளித் ��க்ைக அவர்களின் ஒப் �தல் இல் லாமல் பயன் ப�த்�வ�
அவர்கைள ேம�ம் சக்�யற் றவர்களாக உணரச்ெசய் �ம் . அந்த ஆவணம் ��ர
பரவ�க்� உள் ளானால் , அதனால் ேம�ம் அவர்கள் பா�க்கப் பட�ம் அந்த நபர்
��ம் பாமல் இ�க்கக்��ய பார்ைவ நிைல அள�க்� வ�வ�க்கக்��ம் .
ேம�ம் பா�க்கப் பட்டவரின் ஒப் �த�ன்� காெணாளித் ��க்ைக ப���தல்
அவர்கள� அ�பவத்ைத ெபா��க்�க் ெகாண்�வ��ற� - ��ப் பாக
�ன் ��த்�ம் ெசயல் அல் ல� வன் �ைற �லவைக�ல் �ற் றம் சார்ந்ததாக
இ�க்ைக�ல் அ� ��க்கேவ சட்டச் �க்கல் ஏற் பட வ�வ�க்கக்��ம் .
அவர்கள் தங் க�க்� அெசௗகரியமான சட்ட அைமப் �டன் ஈ�பட
கட்டாயப் ப�த்தப் படக்��ம் . இ��யாக, அந்த அ�பவம்
அ�ர்ச்�கரமானதாக இ�ந்��க்கக் ��ம் . இன்ெனா� நபரின்
அ�ர்ச்�கரமான அ�பவத்ைத அவர்கள் ஒப் �தல் இன்�
ெபா�ைமப் ப�த்�தல் பார்ைவயாளர் ெசய் யக்��ய பய�ள் ள, உத�கரமான
ெசயலல் ல.

என்ன நடக்�ற� என் பைதப் ெபயரிட்ேடா அல் ல� �ன் ��த்�பவைர
எ�ர்ெகாண்ேடா நீ ங் கள் ேநர�யாக ப�லளிக் க ��ம் பக்��ம் . இந்த �க்�
ஆபத்தானதாக இ�க்கக்��ம் : �ன் ��த்�பவர் தன� �ஷ்�ரேயாகத்ைத
உங் கள் �� ��ப் � தாக்கத்ைத அ�கரிக்கக்��ம் . நீ ங் கள் ேநர�யாக
எ�ர்�ைனயாற் ற ��ெவ�க்�ம் �ன் , �ழைல ம�ப் ��ங் கள் : உடல் ரீ�யாக
நீ ங் கள் பா�காப் பாக இ�க்��ர்களா? �ன் ��த்தப் ப�ம் நபர் உடல் ரீ�யாக
பா�காப் பாக உள் ளாரா? �ழல் அ�கரிக்க வாய் ப் �ல் லாத�ேபால்
ேதான்��றதா? பா�க்கப் ப�ம் நபர் ஒ�வ�டன் ேபச ��ம் ��றார் என்�
உங் களால் ெசால் ல���மா? இந்த அைனத்�க் ேகள் �க�க்�ம் உங் கள்
ப�ல் ஆம் எனில் , ஒ� ேநர�யான எ�ர்�ைனைய நீ ங் கள் ேதர்�ெசய் யலாம் .
நீ ங் கள் ேநர�யாகக் ��க்��வைதத் ேதர்�ெசய் தால் , �ன் ��த்�பவரிடம்
நீ ங் கள் ேநர�யாகச் ெசால் லக்��ய �ல �ஷயங் கள் :
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•

”இ� �ைறயற் ற�, மரியாைதக் �ைறவான�, இ� சரி�ல் ைல,
ேபான்றைவ”

•

”அவர்கைளத் தனிேய ��ங் கள் .”

•

”இ� ஓரினச்ேசர்க்ைகயாளர்கள் �தான பாரபட்சம் , இனெவ�,
(�ன் ��த்தல் வைககைள உள் ளி�க), ேபான்றைவ.”

இங் � �க �க்�யமான� ெச�வாக�ம் ��க்கமாக�ம் அ� இ�ப் ப�தான் .
உைரயாட�ல் , �வாதத்�ல் அல் ல� தர்க்கத்�ல் ஈ�படா��க்க
�யற் ��ங் கள் . ஏெனனில் இப் ப�த்தான் �ழ் நிைல ேமாசமைட�ற�.
�ன் ��த்�பவர் ப�லளித்தால் , அவ�டன் ஈ�ப�வதற் �ப் ப�லாக இலக்கான
நப�க்� உத�ெசய் ய ��ந்தவைர �யற் � ெசய் �ங் கள் .
ேநர�த் தைல�� ஆபத்தானதாக இ�க்கக்��ெமன் பதால் இைத
எச்சரிக்ைக�டன் பயன் ப�த்த�ம் .

அந்த ேநரத்�ல் உங் களால் ெசயல் பட��ய�ல் ைல எனி�ம் , சம் பவத்�ற் �ப்
�ற� பா�ப் �க்�ள் ளானவைர ேசா�ப் பதன் �லம் அவ�க்காக ஒ�
ேவ�பாட்ைட உ�வாக்க ���ம் . கடந்� ெசல் ைக�ல் அல� ெவ� �ைரவாக
பலவைகயான �ன் ��த்தல் கள் நடக்�ன்றன. அத்த� சமயங் களில் அந்தச்
�ழல் ���ம் வைர நீ ங் கள் காத்��ந்� பா�க்கபட்டவரிடம் ேபசலாம் .
��ரமாக பயன் ப�த்தக்��ய தாமத �க்�க்கான �ல வ�கள் இேதா:
•

அவர்கள் சரியாக உள் ளனரா என்� ேகட்� அவர்க�க்� அவ் வா�
நடந்ததற் காக வ�த்தம் ெதரி��ங் கள் .

•

ஏதாவ� வ��ல் அவர்க�க்� உதவ���மா என்� ேக�ங் கள் .

•

அவர்கள் ேச��டத்�க்� உடன் ெசல் லேவா அல் ல� சற் � ேநரம்
அவர்க�டன் அமர்ந்��க்கேவா ெசய் �ங் கள் .

•

�ல வளங் கைள அவர்க�டன் ப��ந்� அவர்கள் ��ம் �னால் ஓர்
அ�க்ைக தயாரிப் ப�ல் உதவேவா ெசய் �ங் கள் .

•

சம் பவத்ைத நீ ங் கள் ஆவணப் ப�த்���ந்தால் , அவர்கள் அைத
ெபற் �க்ெகாள் ள ��ம் ��றார்களா என்� ேக�ங் கள் .

* பா�காப் � ��த்� ஒ� ��ப் �: ஒ�வ�க்� உதவப் ேபாய் உங் க�க்�க்
காயம் ஏற் ப�வைத நாங் கள் ஒ�ேபா�ம் ��ம் ப�ல் ைல. எப் ேபா�ம்
பா�காப் � ��த்� எண்�ங் கள் . உங் கைளேயா அல் ல� இன்ெனா�வைரேயா
�ங் � �ைள�க்�ம் வ��ல் ெச�த்தாம��க்�ம் வாய் ப் �கள் ��த்�
எண்�ங் கள் .
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