�� షం/�వ�� ���ంచం�
COVID-19 మహ�� � సమయం� ఆ�� మ�� ప��క్ �� ప��ల (API) ��� �ల
�పజల� ల�� ం� ���� �� ష��త సంఘటనల� క�� �� స�� � Washington State
� ���, CAPAA �స్
Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA) � �� ���. �రదృషవ
వర్� �య�, �� �� �� య సల� ఇవ� ��. �� ష��త చర� ల ���లంద�� ఈ
�ం� చర� � ����ల� �� ����� �:
అవసర�� �ద� స�యం �ందం�.
సంఘటన త�� త ��నంత త� ర� ���� సంబం�ం�న అ�� �వ�ల�
�యం�. �ర���[ల] �ంగం, వయ�� , ఎ��, ��, బ��, బట�
�
మ�� ఇతర �ప�� క
ల��ల� �ర� ం�. ఏ�� ���ం�� �� ప��త �� ఖ� � ��నట�
� �, ���
���క� �ర� ం�.
���క �యం�. సంఘటన� � ���క చట� అమ�� ���ంచం�. ���� ���ల
వద�
� �ళ ��డద��ం�, � ��ంతం�� ���క �ర హ�� �/�నవ హ�� ల �స్� �ర్� �
���క సమ�� ంచం�). ఒక సంఘటన �� ష��త ���� చటప
� ర�న �ర� చ���
స
ఇవ� క��, ��� త�న సం �
� ���ంచడం ఇం� �ఖ� ం. దయ�� �ంద ���
�యబ�న స����� �డం�.
��వ ��� �యబ�న వన�ల� స�, ప��తం ��ం�, �� షం మ�� �వ� �క�
చర� ల� ���ంచ��� ��ష,� �ం� మ�� నగర �ప��� � మ�� ఇతర సంస�
�
స
తర� ఒక �
� �� క�� ఉం��:
•

Washington State Human Rights Commission
చటం
� �ప�రం, ప��, గృహ��� ణం�, �ప� వస� గృ�ల� �� ���ట్ మ��
��� ����ట�� � �ప� ఒక� �� �వ� �ం� ��� ��ం� హ�� ఉం�. ర�త
తరగ� ��
� ఆ�రం� �� �� ఆ� �వ�� �ర�� ర� న�� ఏ వ� � �అ��
యజ���, ��ంగ్ ���డ�� మ�� �� ��ల �సం �వ� ఆ�పణల� �ఖ�
�యవ�� .

•

King County Office of Civil Rights
ఈ ��� ల��� �ంగ్ �ం� �ప��� �� మ�� �ంగ్�ం� (నగ�ల ��పల) �క�
ఇ�� �� ��డ్ ��ల� యజ���, ��ంగ్ ���డ�� మ�� �� ��ల �సం
��త� �వ� ��� �ల� �ర� �ంచ��� అ��రం ఉం�.

•

Seattle Office for Civil Rights
ఈ ��� లయం ��ల్ నగర ప��� గృహ, ఉ�� �� బ�రంగ �ప��ల� �వ�త
�� ��ం�ల �ం� �మ� �� ర�ం� చ��ల� సమ���
� ం�.

•

Spokane Police Department: �� షం మ�� ప��త ��ల� ���ంచడం
ఈ ��� �� ష��త �రం ఏ�� మ�� ��� ఎ� ��ర్ � ��� అ� స��రం
ఉం�.
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•

City of Spokane’s Human Rights Commission
�� �� క� నగరం� �వ���ం� ఇ� స��త�న ప�చయం. ��� ��ధ ర�ల
��� �ల� స��రం ఉం�.

•

Spokane County Human Rights Task Force �� షం సంఘటన ��ర్ � �రం
ఇ� �� �� క� �ం�� మ�క� �� �వ���ం� త�న సం�ప�ం� ��నం.

ఏ� జ���ం� �పజల� ��య�య��� మ�� ����� ��ం�ంచ��� ఈ
సంఘటన� �ం� సంసల
� � ఒక��� ���ంచం�. �� �� వద�
� �ళ �వ�� :
•

�� ��� వ� ��కం� �లబడం�
Asian Americans Advancing Justice ప��త సంఘటనల� ��క్ ��� ం�. ��
అ�భ�ం�న �� ��న ��� పం��వడం �� �, �� �పజల� అవ�హన
క�� ంచవ�� , ఇత�ల� అ��రం ఇవ� వ�� , స�యం అవసర�న �ట ��
�ప�తల� ��ంచవ�� మ�� �� ష��త ��ల �ప�స� ందన మ�� ��రణ
�సం �� య�ద �పయ�� ల� బ��తం �యవ�� . �రమ్� ఇం� �ష్, ��స్
(�ం�ప�య & సర�కృత), ��యన్ మ�� �య�� �స్ల� అం����
ఉ�� �.

•

AAPI �� షం సంఘటన �రం
OCA – Asian Pacific American Advocates, ఆ�� అ��క�� మ�� ప��క్ �� ప��ల
(AAPI �) �క� ���క, �జ�య మ�� ఆ� �క ��య�� � అ�వృ�� �య���
అం�తం �యబ�ం�. ఈ �రం �� � �� ష��త సంఘటనల� సమ�� ంచడం
�� స�యప��ం� OCA - ఆ�� ప��క్ అ��కన్ �� య��� OCA – Asian
Pacific American Advocates �శ�� ప�ం� AAPIల పట� �� ��� పర� �����.

•

AAPI �� ��� ఆపం�
Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON) మ�� Chinese for Affirmative Action
(CAA) ఈ ��� �ంగ్ �ం���� ��రం�ం��, స�జ స�� � �� అ�భ�ం�న
�
�� ష��త సంఘటనల� ���ంచ��� �� క�� ం��. వ� �గత
�� �ం�
�
�వ�ల� స� వ� �గత
స��రం �ప� ం� ఉంచబ��ం� మ�� అ�మ��
��త� �గ�� మ� ం �యబ��ం�. �త�ం�, స��రం స�యం, �� య�ద
మ�� �ద� �సం ఉప��ంచబ��ం�. �రమ్� ఇం� �ష్, �య�� �స్, ��స్,
��యన్, �మర్, �య్ మ�� జప�స్ �షల� అం���� ఉ�� �.

�వర�, Human Rights Campaign (HRC) �� ష��త ��ల� ��న��� ఒక �డ్� క�� ఉం�:
�� �� ష��త ���� ��నట�
� � ఏ� ���.
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