్ర���� వన��
COVID-19 అత� వసర సమయం� AAPIల� �� ష��త చర� ల �క� ���న సంఘటనల
దృ��� , �� ఏ�� త�� ��నట�
� � ఏ� ��� ����వడం �ఖ� ం. ఈ సమస� �
ప�ష� �ంచ���, Asian Americans Advancing Justice మ�� Hollaback! ఏ��ల్ మ�� �
అంత� ����ల �క� ��� స���ల� �ర� ����� �. ��� �షన్ �సం న��
� వ�� వల్ ���ంగ్� ��� సంద�� ంచం�.
���వ���, ���ండర్ ఇంట�� నన్
Hollaback! ���ండర్ ఇంట�� నన్
� ���� స్ ��, “5 Ds of Bystander Intervention” �ర� ���
ఉం�.

పర�� నం అ�� �క� ం ���వ��� ఒక ��� మ�� సృజ�త� క �ర �ం. సంఘటన�
అంత�యం క��ంచడం �� � �� �� �ళ �డం ఇక� డ ల�� ం. ��ం���� �స� �ం�,
� ��� �మగ� మ�� ల� ఆ�చన ఉం�. ��ం�ల ��ం� ���డకం�
ల�� ం� ఉన� వ� ��
�� ��ంచవ��. బ���, �� �� సంబంధం �� �� ��ం� ���డం�. �� ఈ �ం�
��� �పయ�� ంచవ�� :
•

�����న� �� న����. సమయం అడగం�. ��ం�ల� ��న వ� � ��� ���.
� ����ం�.
�దృ�� కం� �� ��ం� ���డం� మ�� ��ం���� దృ��

•

���� రం�. �� ఏ� ����� � �న��ంచం�, �� ��ం��� మ�� ల�� ం
మధ� � ఉండం�.

•

అ���ం�-ఉ�శ
� �ర� కం� � ���, � ��ట్� ��� � �� గందర����
క��ంచం�.

�స����, ప���
� � చదవం� మ�� తద��ణం� � పర�� న పద�
� � ఎం��ం�.
ల�� ం� ఉన� వ� � �ప��బడవ�� మ�� � చర� �� �పకటన ప���
� � మ�ంత
�ం��ం�.

్రప��� బృందం అం� �� స�యం �సం, వన� �సం �� �డవ ప�ం �ం�
స�యం �రటం. �� ఏ� �యగల� ఇక� డ ��� ఉ�హరణ� ఉ�� �:
•

��ణ పర� ����, బ�� ��వర్ �� ర�� ఉ�� �� క��� �క� ం ���మ�
��� అడగం�.

•

�� �ఠ�ల స�పం� ఉం�, ఉ��� ��� �� �ం� �స్� వద� ఉన� ���
సం�ప�ంచం�. క��ల ��ంగణం�, �� ంపస్ భ�దత� �� �శ� ��� లయ భవనం
�ం� �స్� వద� ఉన� ��� సం�ప�ంచం�.

•

� �� ���� ���� ��� �ం� మ�� �� పర�� న పద�
� �� ఒక���
ఉప��ం��ం� (ఉ�. సమయం, ఆ��� అడగడం �� ��ం�ల� సంబంధం
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� క�� ��ట్ �య���
�� సం�షణ� ���డటం) �� ��ం�ల� ��న వ� ��
�� ఎవ��� అప� �ం�ల� క��న� �� �.
•

ఏ� జ���ం� గమ�ం� � దగ �ర ఉన� ��� ���డం� మ�� �క� ం
���వ��� మం� ��
� � ఉండవ�� . క�� ప���.

•

స�యం �ర��� 311 �� 911(ఇ� �ర�తం� ఉం�)� �ల్ �యం�. 911�
సం�ప�ంచ��� �ం�, �� ��� ��ల��ం��� ర� ����ం��వ���
� �క్ �య��� �కమక�ట�
ల�� ం� ఉన� వ� ��
� �� ఉప��ంచం�. �ంతమం�
చట� అమ� �క� ం� అ�కర� ం� �� �ర�తం� ఉండక�వ�� . �� మం�
�పజ� మ�� స��ల �సం, చట� అమ� �� � ��� ��గం �యబ�న చ��త
భయం మ�� అపనమ� కం �క� �జ�య ��� ల� ����ం�, మ�� �ప��త
��వరణం�, న�� �� వ� �� � వం� అ�క సం�� ఉ�� �, �� ���ల
��� త�� వ భ�దత క�� ఉం��. ��� ప���
� ల�, ప���
� � బ�,� � ఉత�మ
� �� �ంద�క�వ�� .
��� � �� ఉప��ం��� న అవసరం ఉన� వ� ��

ఒక సంఘటన ఎవ��� జ��న��� ��ర్ � �య��� ఇ� �జం� స�యప��ం�, ��
�ర�తం� మ�� �ధ� ��తం� ��� �ంట్ ��ం�ల� ���ం��వ��� ��
�ష�� ఉ�� �. మ��� �వ�ల �సం �� �ం� ఈ ��� �ట్ � �డం�.
�దట, ప���
� � అంచ� �యం�. ��ం�ల� ��న వ� ��� ఎవ�� స�యం ����� �?
�క��, �గ� ��� Dల� ఒక��� ఉప��ంచం�. మ�క� ఇప� �� స�యం ���ం�,
� స� ంత భ�దత� అంచ� �యం�. �� �ర�తం� ఉం�, �ం�� �� � ��� �ంగ్
� ��� �ంగ్� ఏ� ��ల��ం��� � ఎల�
��రం�ంచం�. ��ం�ల� ��న వ� ��
� � �
అడగం�. ��� ఆన్�న్� �స్ � �యవ�� �� �� అ�మ� ��ం� ఉప��ంచవ��.
��� అ�క �ర�� ఉ�� �. ��ం�ల� ���యడం �� ఉలం
� �ంచడం ఇప� ��
���� హప���న� అ�భవం. ఆ వ� � ��క� అ�మ� ��ం� ఒక వ� � �������
�
ఉం��.
ఉన� ��తం �� ��జ్� ఉప��ంచడం వల � ఆ వ� � �మ�ంత శ��నం�
��� �ం�షన్ �రల్ అ�నట�
� �, ఇ� మ�ంత ��ం�ల� మ�� వ� � �����
దృశ� �నత� �����ం�. అ��, ���� అ�మ� ��ం� ��జ్� �స్ � �యడం ��
అ�భ��� బ�రంగం� ���ం� - �ప�� �ం� ��ం� �� �ంస చర� ఏ� ఒక �ధం�
�ర��త�న� అ��, ఇ� �త�ం చటప
� ర�న సమస� ల� �����ం�. �� తమ�
�కర� ం� �� �ధం� �� య వ� వస�
� �మగ� మవ� వల� వ��ం�. �వర�, అ�భవం
��కర�న� �వ�� . మ�క వ� � ��క� ��కర�న అ�భ��� �� అ�మ� ��ం�
�ప�రం �యడం సమర �వంత�న మ�� స�యక ������ ఉండ��� �ర �ం ��.

ఏ� జ���ం� �� �టడ
� ం �� � �� ��ం���� ఎ��� వడం �� � ��
��ం�ల� ��� స��నం ఇ�� ల��వ�� . ఈ �� హం �ప�దకరం� ఉం�ం�:
��ం��� �� ��� ����� � ��� మ� �ంచవ�� మ�� ప���
� � మ�ంత
�ం��ం�. �� ��� స� ం�ం�ల� �ర ��ం��� �ం�, ప���
� � అంచ�
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�యం�: �� ��రకం� �ర�తం� ఉ�� �? ��ం�ల� �ర�� వ� � ���రకం�
�ర�తం� ఉ�� �? ప���
� ���ప� అవ�శం �ద����ం�? ��ం�ల� ��న వ� � �
ఎవ�� ����ల� �� ���ం��� �? ఈ �పశ� ల�� ం�� �� అ�� అ� స��నం
ఇవ� గ���, �� �పత� � �ప�స� ందన� ఎం��వ�� .
�� ��� �క� ం ����ల� ఎం��ం�, ��ం����� �� �ప� గల ��� �ష��:
•

“ఇ� తగ��, అ�రవం� ఉం�, స� ��, �ద�న�.”

•

“��� ఒంట�� వ��యం�.”

•

“ఇ� స� �ంగ, �త� హం�ర, (��ం�ల ర��� ��� ంచం�) �ద�న�.”

ఇక� డ అ� �ఖ� �న �షయం ఏ�టం�, ��� �న� � మ�� ��ప�ం� ఉంచడం.
సం�షణ�, చర� � �� �దనల� ���న��� �పయ�� ంచం�, ఎం�కం� ప���
� �
ఈ �ధం� �����. ��ం��� స� ం���, ��ం����� ��� �� బ�� ల�� ం�
ఉన� వ� ��� స�యం �య��� � వం� �పయత� ం �యం�.
�పత� � �క� ం �ప�దకరం� ఉం�ం�, �బ�� ��� ��గత�� �డం�.

�� �ప����� ప� �య�క ��నప� ��, ��ం�ల� ��న వ� ��� �క్ ఇన్ �యడం �� �
�� ��� �ర� వ�� . అ�క ర�ల ��ం�� �ప����న� �� � �� �� త� ర�
�
జ���� ప���
� ��� వర� �� �� ఉం�, అ�� � ల�� ం� ఉన� వ� ��
���డవ�� . ఆలస� ం �క� �� ��� ���� ఉప��ంచ��� ఇక� డ ��� ����
ఉ�� �:
•

�� ���� � అ� ��� అడగం� మ�� ��� జ��న ��� ��ంచం� అ�
�ప� ం�.

•

�� ��� మద�
� ఇవ� ��� ఏ�� �ర �ం ఉం� అ� ��� అడగం�.

•

�� గమ� ����� ��� �� �ళ ���� ఆఫర్ �యం� �� ���
� � ��� ��� ం�.

•

వన�ల� ��� పం��ం� మ�� �� ��ల��ం� ���క ఇవ� ��� ���
స�యపడం�.

•

�� సంఘటన� ��� �ంట్ ���, �� ��� పం�ం�ల��ం��� � అ�
��� అడగం�.

* భ్రదత ��ం� ఒక గమ�క: ఒక�� స�యం �య��� �� �ధప�ల� �� ఎ�� �
����. ఎల�
� � � భ�దత ��ం� ఆ��ంచం� మ�� �� �� మ�వ��� ��
క��ం� అవ��ల� ప�గ�ంచం�.
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