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DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
CÔNG TÁC XÃ HỘI
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ cảm xúc 
và thực tế bí mật và miễn phí cho các 
nạn nhân của tội ác vì thù ghét. Để 
biết thêm thông tin, hãy xem ‘SARI có 
thể giúp gì?’ ở bên trong tờ rơi này.

ĐÀO TẠO
Chúng tôi cung cấp một loạt các trải 
nghiệm đào tạo khác nhau, từ 'Chuyến 
Tham Quan Nâng Cao Nhận Thức Văn 
Hóa‘ ngày càng phổ biến của chúng tôi 
(cho thấy những người tham dự tham 
quan nơi thờ cúng và tham gia các 
phiên Hỏi & Đáp với các nhà lãnh đạo 
văn hóa và tôn giáo), đến các khóa đào 
tạo thông thường hơn, bao gồm thuyết 
trình, hội thảo và thảo luận theo nhóm.

GIÁO DỤC
Chúng tôi cung cấp các bài thuyết trình 
hấp dẫn và giàu thông tin cho các cuộc 
họp và lớp học. Những buổi học này có 
thể được điều chỉnh để tập trung vào một 
chủ đề hoặc vấn đề cụ thể nếu cần thiết.

Nếu quý vị từng là nạn nhân của tội ác 
vì thù ghét, hoặc chứng kiến một sự 

việc do tội ác vì thù ghét, hãy báo cáo 
sự việc và nhận trợ giúp ngay bây giờ.

QUÝ VỊ CÓ TỪNG LÀ NẠN NHÂN 
CỦA PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC HOẶC 

TỘI ÁC VÌ THÙ GHÉT KHÔNG?

QUÝ VỊ KHÔNG CÔ ĐƠN.

SARI LÀ GÌ?

Stand Against Racism & Inequality (SARI) 
là một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Bristol 
hỗ trợ các nạn nhân của tội ác vì thù ghét 
trên khắp Avon và Somerset.

Chúng tôi đã làm việc từ năm 1991 để cung 
cấp cho nạn nhân với sự hỗ trợ cảm xúc 
và thực tế để giúp họ vượt qua định kiến 
và bất công.
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TỘI ÁC VÌ THÙ GHÉT LÀ GÌ?
Nếu ai đó bạo lực hoặc tỏ thái độ thù địch với 
quý vị, chỉ vì quý vị là ai, hoặc họ nghĩ quý vị là 
ai, hoặc quý vị tin vào điều gì, đó là một tội ác 
vì thù ghét. Vậy là trái luật. 

Tội ác vì thù ghét có thể là do:

• Dân tộc hoặc chủng tộc 

• Khuyết tật (kể cả về sức khỏe tinh thần)

• Xu hướng tính dục

• Bản dạng giới 

• Tôn giáo hoặc tín ngưỡng

• Tuổi

• Giới tính

LÀM SAO TÔI BIẾT ĐƯỢC ĐÓ CÓ 
PHẢI LÀ TỘI ÁC VÌ THÙ GHÉT 
HAY KHÔNG?
Nếu quý vị cảm thấy rằng quý vị là mục tiêu 
vì bất kỳ lý do nào được liệt kê ở trên, thì đó là 
một tội thù ghét.

Các tội ác vì thù ghét thường gặp bao gồm:

• Hành hung (dưới bất kỳ hình thức nào, kể 
cả khạc nhổ).

• Lạm dụng bằng lời nói (bao gồm gọi tên, 
lăng mạ và mạo danh động vật).

• Lạm dụng và tấn công tình dục.

• Đe dọa, quấy rối, hăm dọa, sỉ nhục hoặc 
làm mất danh dự.

• Phá hoại hoặc gây thiệt hại về mặt hình 
sự tới tài sản của quý vị, bao gồm cả vẽ 
hình phun sơn lên.

• Thư xúc phạm, email, tin nhắn, cuộc gọi 
điện thoại hoặc tin nhắn mạng xã hội.

TẠI SAO TÔI PHẢI BÁO CÁO?
Bằng cách báo cáo tội ác vì thù ghét:

• Quý vị ngăn tội ác vì thù ghét trở nên tồi 
tệ hơn.

• Quý vị ngăn chặn tội ác vì thù ghét xảy ra 
với những người khác.

• Quý vị giúp xác định những kẻ phạm tội.

• Quý vị giúp cộng đồng của mình an toàn 
hơn.

TÔI NÊN LÀM GÌ NẾU TÔI NGHĨ 
MÌNH LÀ NẠN NHÂN?
Quý vị nên luôn báo cáo tội ác vì thù ghét, ngay 
cả khi quý vị không chắc chắn. Quý vị có thể 
tìm thông tin liên lạc của chúng tôi ở dưới đây. 

Nếu cuộc sống của quý vị đang gặp nguy hiểm, 
hoặc một tội ác nghiêm trọng đang diễn ra, hãy 
gọi cho cảnh sát ngay bây giờ theo số 999.

Nếu có thể, hãy cố gắng thu thập hình ảnh, 
video hoặc bằng chứng vật lý. Lưu giữ nhật 
ký về các sự cố khi chúng xảy ra, với các chi 
tiết, vì điều này có thể hữu ích sau này.

SARI CÓ THỂ GIÚP GÌ?
• Chúng tôi cung cấp dịch vụ điện thoại 

ứng phó khẩn cấp 24/7, vì vậy luôn có 
người sẵn sàng trợ giúp.

• Chúng tôi có thể hỗ trợ cảm xúc cho quý 
vị, giúp quý vị đối phó với căng thẳng, sợ 
hãi và chấn thương thường gây ra bởi tội 
ác vì thù ghét.

• Chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan 
khác cho quý vị; chúng tôi có thể thúc 
đẩy họ hành động, cung cấp cho quý vị 
thông tin cập nhật và đảm bảo rằng các 
cơ quan khác làm đúng.

• Chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị thông qua 
các thủ tục pháp lý liên quan đến trường 
hợp của quý vị.

• Nếu quý vị không hài lòng về điều gì đó, 
chúng tôi có thể giúp quý vị khiếu nại các 
cơ quan khác.

• Chúng tôi có thể giới thiệu đến các dịch 
vụ khác mà quý vị có thể cần trợ giúp. 
 
 
 
 

Dịch vụ công tác xã hội của chúng tôi là 
miễn phí và bảo mật, và sẵn sàng cho các 

nạn nhân của bất kỳ tội ác vì thù ghét nào ở 
Bristol, South Gloucestershire, Bath & North 
East Somerset, North Somerset và Somerset.


