
Tội thù ghét dựa trên dân tộc và sợ hãi của bệnh dịch Corona 
là bất hợp pháp 

 
 
Vi rút COVID-19 có thể ảnh hưởng đến mọi người. Hành động ghét và sự kỳ thị bất kì ai dựa 
trên dân tộc của người đó hoặc nhận thức họ có bệnh hoặc là một người có mang chứng bệnh 
COVID-19 đều bất hợp pháp và sẽ không được bị tha thứ trong thành phố Philadelphia. Biết sự 
kiện và đứng lên chống lại thù ghét! 
 

Được thông báo  
 
Giống như mọi khu vực trong đất nước Hoa Kỳ và trên thế giới, Philadelphia bị ảnh hưởng nặng 
gì vi rút COVID-19. Nó rất là quan trọng khi cư dân Philadelphia biết được thông tin mới nhất và 
thi hành thực hành hợp vệ sinh để giảm bớt sự lan truyền của vi rút. 
 
Hành động thù ghét và khuynh hướng dựa trên sự sợ hãi vi rút Corona - đặc biệt đối với người 
trong cộng đồng người Châu Á - được xảy ra trong thành phố của chúng ta. Chúng ta cần nhớ lại 
nó là một bệnh hoạn mà có thể ảnh hưởng đến bất kì ai từ bất cứ lai lịch nào.  
 

Biết sự kiện 
 
Bệnh dịch COVID-19 là gì và nó có thể lan truyền bằng cách nào? 
 
COVID-19 là một dịch bệnh mới. Vi rút dịch bệnh COVID-19 lan truyền từ một người đến một 
người khác xuyên qua không khí trong lúc một người nào đó bị bệnh ho hoặc nhảy mũi, hoặc 
xuyên qua sự liên hệ cá nhân gần gũi giống như sờ hoặc bắt tay. Nó cũng có thể lan truyền nếu 
một người nào đó sờ vào đồ có nhiễm vi rút COVID-19 trên nó và sau đó sờ vào miệng, mũi 
hoặc mắt của họ. Một cách tốt nhất để ngăn chặn sự lan truyền của dịch bệnh này là bằng cách 
ở cách xa nhau ít nhất sáu feet hoặc thực hành khoảng cách xã hội. 
 



Nhận thông tin mới nhất và mẹo vặt về cách bảo vệ bản thân bạn để không bị nhiễm vi rút từ 
bộ y tế công cộng thành phố Philadelphia: www.phila.gov/vivid-19. 
 
Ai có thể bị nhiễm và lan truyền vi rút? 
 
Bất kỳ ai có liên hệ cá nhân gần gũi với một người bị nhiễm dịch bệnh COVID-19 có thể bị 
nhiễm. Vi rút này đã được lan truyền khắp đất nước Hoa Kỳ và trên thế giới. Lai lịch dân tộc 
hoặc nơi một người sinh ra không có gì liên hệ đến người nào có hoặc người nào có thể lan 
truyền vi rút này.  
 
Tội thù ghét là gì? 
 
Tội thù ghét là tội phạm hình sự (ví dụ như, phá hoại, các mối đe dọa, và hành hung) mà bị thúc 
đẩy bởi vì sự thành kiến hoặc khuynh hướng và được nhằm vào người bởi vì chủng tộc, da màu, 
tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, định hướng giới tính, bản sắc giới tính, giới tính, hoặc khuyết tật. 
Những tội phạm này nên được báo cáo lập tức ngay bằng gọi số 911. 
 
Việc xảy ra khuynh hướng là gì? 
 
Việc xảy ra khuynh hướng là một hành động mà bị thúc đẩy bởi vì sự thành kiến nhưng không 
phải là một tôi phạm. Đây có thể bao gồm bị gọi một tên xúc phạm hoặc nhìn thấy một người 
cầm một bảng hiệu có thông điệp phân biệt chủng tộc. Trong lúc việc xảy ra khuynh hướng 
không phải là tội phạm, nó là sự xúc phạm và có thể là một hành động phân biệt đối xử mà 
được pháp luật bảo vệ. Nó nên luôn luôn được báo cáo. 
 
Tôi nên làm thế nào để báo cáo hành động thù ghét hoặc khuynh hướng để chống lại những 
người khuynh hướng về vi rút dịch bệnh COVID-19? 
 
Nếu bạn là một nạn nhân của bất kì tội phạm nào, bạn nên gọi số 911 để báo cáo nó và nhận sự 
ủng hộ thêm nữa giống như chú ý y tế và dịch vụ dành cho nạn nhân. Để báo cáo tội phạm thù 
ghét và việc xảy ra khuynh hướng không tình trạng khẩn cấp liên quan đến sự sợ hãi dịch bệnh 
COVID-19, bạn nên liên lạc ủy ban thành phố Philadelphia về quan hệ con người (PCHR) số 215-
686-4670 hoặc pchr@phila.gov. Bạn có thể báo cáo việc xảy ra bất cứ trong một ngôn ngữ nào. 
Sự báo cáo vô danh có thể báo cáo đến đường dây nóng PCHR số 215-686-2856. Bạn có thể tìm 
thêm thông tin trên mạng của PCHR. 
 
Tôi nên làm gì nếu tôi trải nghiệm sự phân biệt đối xử? 
 
Nếu bạn tin tưởng rằng bạn đang bị đối xử khác biệt hoặc đang trải nghiệm sự phân biệt đối xử 
từ chủ nhân, người cung cấp nhà, kinh doanh, những chỗ mở cửa dành cho công cộng (bao gồm 
trường học và vận chuyển) dựa trên chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, dân tộc thực tế 
hoặc cảm giác, bất kì khuyết tật cảm giác nào, bạn nên liên lạc với PCHR số 215-686-4670 hoặc 
bằng e-mail đến pchr@phila.gov. Bạn có thể báo cáo bất kì trong một ngôn ngữ nào. Dành cho 
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thông tin nhiều thêm về sự tiến hành, hoặc để download mẫu đơn kiện, xin đến trang mạng của 
PCHR.  
 
Ghi chú: Không có một ai có thể bị từ chối không cho vào gặp nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe 
hoặc phòng chăm sóc cấp cứu bởi vì sự sợ hãi vi rút dịch bệnh COVID-19. 
 

Hành động  
 
Không nên có một người nào phải sống trong tình trạng sợ hãi bởi vì họ là họ, gia đình họ từ 
đâu đến, hoặc vì mắc dịch bệnh COVID-19. 
 

• Sự phòng ngừa khuynh hướng bắt đầu từ bạn. Làm người đứng lên chứ không phải 
người đứng gần. Hãy đứng lên chống lại sự ghét thù và sự không khoan dung ở nhà, 
trường học, trên mạng, và trong cộng đồng của bạn. Tất cả cư dân thành phố 
Philadelphia trong mỗi cộng đồng đều có giá trị, và nó cần sự giúp đỡ và ủng hộ của 
chúng ta. 

 
o Giáo dục cộng đồng của bạn về sự kiện của dịch bệnh COVID-19. 
o Khuyến khích mọi người đừng có khiển trách bất kì dân tộc hoặc cộng 

đồng nào  về sự lan truyền của vi rút.  
o Tiếp cận với người hàng xóm của bạn trong mỗi cộng đồng và chăm sóc 

lẫn nhau  trong thời điểm này. 
o Báo cáo bất kì hành động thù ghét hoặc khuynh hướng nào ở 

pchr@phila.gov 
o Nộp đơn kiện nếu bạn trải nghiệm sự phân biệt đối xử ở trang mạng 

của PCHR. 
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