ARABIC
 أو،إذا كنت مھد ًدا باإلصابة أو حدوث تلف بالملكية
، أو تعرضت ملكيتك للتلف،تعرضت لإلصابة

•

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,

 أو، أو لونك،وكنت تعتقد أنك مستھدف بسبب عرقك
 أو إعاقتك، أو ميولك الجنسية، أو أصلك، أو نسبك،ديانتك
 أو حالتك، أو تشردك، أو الجسدية أو الحسية،العقلية
 أو نوعك أو، أو حالتك األبوية، أو عمرك،االجتماعية
،فكرك السياسي

•

•

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).

•

Dial 911 as soon as possible.

فربما تكون ضحية لجريمة تحيز أو كراھية؛ و ُتعرف أيضًا
( )المضايقة الكيديةMalicious Harassment باسم
Washington State Law RCW 9A.36.080)
Seattle )قانون والية واشنطن بصيغته المنقحة( أو
 )قانون مدينةCity Law SMC 12A.06.115
.((سياتل
. في أقرب وقت ممكن911 اتصل على الرقم

•

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

•

•

•

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

•

•
•

•

•

•

•

•

.أجب على أسئلة المُرسِ ل على قدر اإلمكان

•

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.

 فاذكر لغتك في بداية،إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في اللغة
.المكالمة وسيوصلك المُرسِ ل بأحد المترجمين

•

When you speak with the police officer, be
specific about what was said and done.
Point out witnesses if they are present.

. كن محد ًدا فيما قيل وتم،عندما تتحدث مع ضابط الشرطة

•

.اذكر الشھود في حالة حضورھم

•

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.
In some cases, you may be eligible to
apply for a visa to assist in a court case in
which you are a victim.
You may contact the Bias Crimes
Detective at (206) 684-5621 if you have
questions.
You may obtain a copy of your police
report by calling (206) 684-5454, or in
person at:

 أو يبلغ،لن يسألك ضباط شرطة سياتل عن حالة الھجرة
الحكومة الفيدرالية بأي شيء يتعلق بحالتك إذا كنت أنت
.الضحية أو أحد الشھود على الجريمة

•

Seattle Justice Center
610 5th Avenue
Seattle, WA 98124

Bias Crimes Coordinator Elizabeth Wareing
Elizabeth.wareing@seattle.gov 206.684.5621

 قد تكون مؤھالً للحصول على تأشيرة،في بعض األحيان
.للمساعدة في القضية التي أنت ضحيتھا أمام المحكمة
Bias يمكنك االتصال بالمحقق المعني بجرائم التحيز
684-5621 (206) على الرقمCrimes Detective
.إذا كانت لديك أسئلة
يمكنك الحصول على نسختك الخاصة من تقرير الشرطة من
 أو،(206) 684-5454 خالل االتصال على الرقم
:شخصيًا من العنوان

•

•

•

Seattle Justice Center
610 5th Avenue
Seattle, WA 98124

