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• If you are threatened with injury or 
property damage, or have been injured, or 
your property has been damaged, 

• Nếu quý vị bị đe dọa gây chấn thương 
hay hủy hoại tài sản, hoặc đã bị chấn 
thương, hay tài sản của quý vị đã bị hủy 
hoại, 

• And you believe you were targeted 
because of your race, color, religion, 
ancestry, national origin, sexual 
orientation, mental, physical, or sensory 
handicap, homelessness, marital status, 
age, parental status, gender or political 
ideology, 

• Và quý vị tin rằng mình đã bị nhắm tới do 
chủng tộc, màu da, tôn giáo, dòng tộc, 
nguồn gốc quốc gia, xu hướng tình dục, 
khuyết tật về tinh thần, sinh lý hoặc cảm 
giác, tình trạng vô gia cư, tình trạng hôn 
nhân, tuổi tác, tình trạng con cái, giới tính 
hoặc tư tưởng chính trị của mình, 

• You may be the victim of a bias or hate 
crime, also known as Malicious 
Harassment (Washington State Law RCW 
9A.36.080 or Seattle City Law SMC 
12A.06.115). 

• Quý vị có thể là nạn nhân của tội phân 
biệt hoặc kỳ thị, hay còn gọi là Malicious 
Harassment (Quấy rối Nguy hiểm) 
(Washington State Law (Bộ Luật Tiểu 
bang Washington) RCW 9A.36.080 hoặc 
Seattle City Law (Bộ Luật Thành phố 
Seattle) SMC 12A.06.115). 

• Dial 911 as soon as possible. • Hãy gọi 911 ngay khi có thể. 

• Answer the dispatcher’s questions as well 
as you can. 

• Trả lời các câu hỏi của điều phối viên rõ 
ràng nhất có thể. 

• If you need language assistance, say the 
name of your language at the beginning of 
your call and the dispatcher will connect 
you with an interpreter. 

• Nếu quý vị cần hỗ trợ ngôn ngữ, hãy nói 
tên ngôn ngữ của quý vị khi bắt đầu cuộc 
gọi, điều phối viên sẽ nối máy cho quý vị 
với một thông dịch viên. 

• When you speak with the police officer, be 
specific about what was said and done. 

• Khi nói chuyện với sỹ quan cảnh sát, hãy 
nói cụ thể về những lời nói và hành động 
đã xảy ra. 

• Point out witnesses if they are present. • Chỉ ra các nhân chứng nếu có. 

• Seattle Police officers will not ask you 
your immigration status, or report anything 
about your status to the Federal 
Government if you are the victim of or a 
witness to a crime. 

• Các sỹ quan Cảnh sát Seattle sẽ không 
hỏi về tình trạng nhập cư của quý vị, hay 
báo cáo bất cứ điều gì về tình trạng của 
quý vị cho Chính phủ Liên bang nếu quý 
vị là nạn nhân hoặc nhân chứng của một 
vụ phạm tội. 

• In some cases, you may be eligible to 
apply for a visa to assist in a court case in 
which you are a victim. 

• Trong một vài trường hợp, quý vị có thể 
đủ tư cách xin visa để hỗ trợ trong trường 
hợp phải hầu tòa khi quý vị là nạn nhân. 

• You may contact the Bias Crimes 
Detective at (206) 684-5621 if you have 
questions. 

• Quý vị có thể liên hệ với Bias Crimes 
Detective theo số (206) 684-5621 nếu có 
thắc mắc. 

• You may obtain a copy of your police 
report by calling (206) 684-5454, or in 
person at: 

 
Seattle Justice Center  
610 5th Avenue 
Seattle, WA 98124 

• Quý vị có thể nhận bản sao báo cáo của 
cảnh sát bằng cách gọi số (206) 684-
5454, hoặc trực tiếp tại: 

 
Seattle Justice Center  
610 5th Avenue 
Seattle, WA 98124 

 

 


