اداره پلیس ناسائو کانتی به طور مداوم در تالش است تا از حقوق همه افراد صرف نظر از نژاد ،رنگ ،منشاء ملی،
قومیت ،جنسیت ،بیان یا هویت جنسیتی ،مذهب ،آیین مذهبی ،سن ،معلولیت یا گرایش جنسی محافظت کند .هر گونه
اعمال یا تهدید به خشونت ،آسیب به اموال ،آزار و اذیت ،ارعاب یا سایر جنایات که ناشی از تعصب باشد ،توسط اداره
پلیس ناسائو کانتی بسیار جدی تلقی می شود و در اولویت قرار می گیرد.
حوادث تعصب آمیز :جرم یا جرایمی علیه یک شخص یا ملک که به نظر می رسد انگیزه کامل یا عمده آن نژاد ،رنگ،
منشاء ملی ،قومیت ،جنسیت ،بیان یا هویت جنسیتی ،مذهب ،آیین مذهبی ،سن ،معلولیت ،یا گرایش جنسی قربانی باشد.
جرم ناشی از نفرت :زمانی شخص مرتکب جرم ناشی از نفرت میشود که جرایم خاصی را مرتکب شده باشد
 .1عمدا ً فرد ،گروه ،اموال عمومی یا خصوصی را انتخاب می کند که به دلیل عقیده یا تصوری در مورد نژاد،
رنگ ،منشاء ملی ،قومیت ،جنسیت ،بیان یا هویت جنسیتی ،مذهب ،اعمال مذهبی ،سن ،معلولیت ،یا گرایش
جنسی یک فرد ،صرف نظر از اینکه آیا عقیده یا تصور صحیح است یا خیر ،جرمی به طور کامل یا عمده
علیه او مرتکب شده یا قصد انجام آن را داشته باشد ،یا
 .2عمدا ً به دلیل اعتقاد یا تصوری در مورد نژاد ،رنگ ،منشاء ملی ،قومیت ،جنسیت ،بیان یا هویت جنسیتی،
مذهب ،اعمال مذهبی ،سن ،معلولیت ،یا گرایش جنسی یک فرد ،صرف نظر از اینکه باور یا تصور وی
صحیح باشد یا نباشد ،عمل یا اعمالی که جرم هستند را به طور کامل یا عمده مرتکب میشود.
 .3آزادی بیان توسط قانون اساسی ما محافظت می شود .هر کس حق دارد عالیق ،دوست نداشتن و نظرات خود
را بیان کند ،مهم نیست که این عبارات چقدر برای دیگران توهین آمیز باشد .در نهایت ،سخنان توهینآمیز یا
نفرتانگیز همچنان فقط گفتار است و تحت محافظت میباشد.
پاسخ پلیس :با دریافت شکایت از یک حادثه تعصب آمیز/جرم ناشی از نفرت ،افسر گشت ناحیه در محل حاضر
میشود و تحقیقات اولیه را انجام میدهد.
• به بخش کارآگاهی نیز اطالع داده خواهد شد.
• در صورتی که امکان دستگیری فوری وجود نداشته باشد ،موضوع برای تحقیقات بیشتر به جوخۀ
ناحیه منتقل می شود.

تذکر :مهم است که افسر /کارآگاه تحقیق را از هرگونه اظهارات تعصب آمیز مطلع کنید (بیان دقیق لحن و
کلمات بسیار مهم است) .درک قربانی از این که چرا مجرم ممکن است انگیزۀ تعصب آمیز داشته باشد یک عامل مهم
خواهد بود.
• لطفا ً توجه داشته باشید که هیچ مدرکی را مختل نکنید ،به عنوان مثال ،هر گونه نماد یا کلمه توهین
آمیز ،لوازم یا جواهراتی که سبب شناسایی مظنون (های) دارای یک گروه نفرت سازمان یافته؛
ادبیات نفرت آمیز؛ قوطی اسپری؛ اشیاء نمادین تعصب آمیز مانند سواستیکا و صلیب گردد .این
موارد ممکن است به عنوان مدرک استفاده شود.
• گزارشهای مربوط به رویدادهای تعصب آمیز/جرایم ناشی از نفرت در محل وقوع مورد بررسی
قرار میگیرد تا اطمینان حاصل شود که جنایات به سرعت بررسی شده و شواهد به خطر نیافتاده
است.

تذکر :ضروری است که قربانیان حوادث تعصب آمیز/جرایم ناشی از نفرت در اسرع وقت وقوع آن(ها) را
گزارش کنند .انجام این کار به مجری قانون کمک می کند تا حوادث متعددی را که در یک دوره کوتاه رخ می دهد و
قربانیان یک گروه قابل شناسایی را شامل می شوند ،شناسایی کند.
• مسئول هماهنگی جنایات تعصب آمیز اداره پلیس ناسائو کانتی اطمینان حاصل می کند که منابع این
اداره به درستی برای بررسی همه جنایات تعصب آمیز گزارش شده که در ناسائو کانتی رخ می دهد،
استفاده می شود .مسئول هماهنگی جنایات تعصب آمیز (معاون رئیس در بخش کارآگاهی) با
مسئولین هماهنگی حوادث تعصب آمیز ناحیه گشتی همکاری میکند (هر حوزه دارای یک مسئول
هماهنگی حوادث تعصب آمیز گشت است  -معاون فرمانده هر ناحیه) .مسئول هماهنگی حوادث
تعصب آمیز اداره ،همه جرایم تعصب آمیز گزارش شده را ردیابی و نظارت نموده و به طور مستقیم
به رئیس اداره گزارش می دهد.
• آمار حوادث تعصب آمیز /جنایات ناشی از نفرت پس از طبقه بندی با دفتر دادستانی منطقه ،بخش
خدمات قضایی کیفری نیویورک و اتحادیه ضد افترا به اشتراک گذاشته می شود.

اداره پلیس ناسائو کانتی قوانین مهاجرت مدنی را اجراء نمی کند .افسران در مورد وضعیت مهاجرت قربانی نخواهند
پرسید ،و اگر بیان شود ،آن را با هیچ سازمان فدرال محلی دیگری در میان نمی گذارند.

