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Ano ang kapootan ng krimen ?
Ang isang krimen sa poot ay anumang kriminal na kilos o tangkang kriminal 
na gawa na nakadirekta laban sa isang tao o mga tao batay sa aktwal 
o pinaghihinalaang lahi, nasyonalidad, relihiyon, oryentasyong sekswal, 
pagkakakilanlang kasarian, kapansanan o kasarian. Ang mga halimbawa 
ng mga krimen sa poot ay kasama ang: Mga gawa na nagdudulot ng 
pinsala, banta ng karahasan na mukhang maaaring isagawa, at mga kilos 
na nagreresulta sa pagkasira ng pag-aari.

Ano ang insidente ng kapootan ?
Ang isang insidente sa poot ay katulad ng isang krimen sa poot na ang 
pagkilos ay nakadirekta laban sa isang tao o tao batay sa aktwal o 
pinaghihinalaang lahi, nasyonalidad, relihiyon, oryentasyong sekswal, 
pagkakakilanlang kasarian, kapansanan o kasarian. Ang pagkakaiba sa 
pagitan ng isang insidente ng pagkamuhi at isang krimen sa poot ay ang 
isang insidente ng pagkapoot ay hindi isang kriminal na kilos. Ang mga 
halimbawa ng mga insidente sa poot ay kinabibilangan ng: Mga paninira sa 
lahi o epithets na nakadirekta sa isang indibidwal o grupo, mga nakakasakit 
na materyales tulad ng mga hate flyer na inilagay sa mga mailbox o 
itinapon sa mga lawn, at mga graffiti ng poot na hindi nagreresulta sa 
pinsala sa pag-aari.

Bakit mo dapat iulat ang galit ?
Sa pamamagitan ng pag-file ng isang ulat bilang isang biktima, saksi, 
o tagapagtaguyod para sa isang biktima ng mga krimen sa poot at mga 
insidente sa pagkapoot, makakatulong ka na makilala ang mga lugar na 
nangangailangan ng interbensyon at pag-iwas sa mga mapagkukunan tulad 
ng edukasyon at proteksyon ng iyong mga ligal na karapatan. Mayroon 
ka ring pagpipilian upang pahintulutan na makatanggap ng libreng 
pagsubaybay at karagdagang suporta sa mga mapagkukunan sa iyong 
komunidad.

If you are in immediate danger or a crime is being committed, call 9-1-1. 
If you are not in immediate danger, you can call (877) ASK-LAPD.



Pag-uulat ng nangapopoot na insidente
Tumawag sa (877) ASK-LAPD. 
Itigil ang AAPI Hate: stopaapihate.org (Tagalog)

Asian American Advancing Justice - Los Angeles: 
www.advancingjustice-la.org 

   (855) 300-2552 (Tagalog) 

Mga reperal sa Mga Komunidad na API na Batay sa Komunidad at 
Mga Serbisyo sa Panlipunan

Asian Pacific Policy & Planning Council: 
www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org

Kung nasa panganib ka agad o nagagawa ang isang krimen, maaari 
kang tumawag sa 911. Kung wala ka sa agarang panganib, maaari kang 
tumawag sa (877) ASK-LAPD.

Pag-uulat ng isang Krimen sa Mapoot

Mga Serbisyong Ligal / Adbokasya ng Biktima

Asian Pacific Health Care Venture 
(Walang emerhensya o agarang 
pangangalaga): 
 www.aphcv.org

Asian Pacific Counseling and 
Treatment Centers: 
www.apctc.org 

Pacific Asian 
Counseling 
Services:
www.pacsla.org

 Serbisyong Pangkalusugan

Mga Mapagkukunang Pangkalusugan 
at Kalusugan ng Isip


