
ما الذي يحدث عندما تبلغ عن جرمية كراهية؟
عندما تبلغ عن جرمية كراهية، ستنظر الشرطة فيما حدث وسوف 

يؤخذ ما ستقوله لهم على محمل اجلد.
ستدعم الشرطة أي شخص يبلغهم عن جرمية كراهية، وسيبذل 

رجال الشرطة قصارى جهدهم جلعلك تشعر باألمان.

 في حالة حدوث جرمية كراهية لك أو 
لشخص آخر:

في حاالت الطوارئ اتصل دائما بالرقم 999   
اذهب إلى مكان أمن بأسرع ما ميكنك  

قم بإحداث أقصى قدر ممكن تستطيع إحداثه من الضجة    
للحصول على االهتمام

احصل على مساعدة  
إذا رأيت جرمية كراهية أثناء حدوثها، ال تضع نفسك في   

موضع اخلطر
قم دائما بإخبار الشرطة مبا حدث  

إذا كنت تستطيع، اكتب كل ما ميكنك تذكره عما حدث، تاريخ   
ووقت حدوث اجلرمية وشكل الشخص الذي ارتكبها إذا كنت 

ال تعرفه وما الذي قاله أو فعله.

www.report-it.org.uk#hatecrime
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كيف تخبر الشرطة عن جرمية الكراهية
بشكل شخصي:

ميكنك زيارة مركز الشرطة احمللي اخلاص بك بنفسك أو التحدث 
.PCSO إلى ضابط الشرطة الداعم للمجتمع احمللي أو

عن طريق الهاتف:
في حاالت الطوارئ اتصل بالرقم 999.

لألسئلة العامة أو إلخبار الشرطة عن جرمية أو حادث لم يعد 
مستمرا اتصل بالرقم 101. 

خط دعم الضحية )هاتف مجاني 24/7(   
0300 30 31 982  

عبر اإلنترنت:
تطبيق True Vision – ميكن عبر هذا التطبيق أن تخبر   

report-it.org.uk الشرطة عن جرمية كراهية عبر الرابط
اإلبالغ على اإلنترنت إلى "دعم الضحايا"   

www.reporthate.victimsupport.org.uk

مجموعات الدعم:
ميكنك االتصال مبجموعات الدعم في منطقتك احمللية – ميكن   

 إيجاد قائمة بطرق االتصال مبجموعات الدعم  في 
 True Vision - www.report-it.org.uk



ما هي جرمية الكراهية؟
جرمية الكراهية هي جرمية حتدث لشخص ما بسبب هويته.

وهذا النوع من اجلرائم يشمل:
اإلهانة اللفظية  

الضرب واللكم  
السخرية من الشخص  

البلطجة  
التخويف من شخص ما  

أن ُتسرق أشياءك أو يتم إتالفها  

جرمية الكراهية ميكن أن حتدث لشخص ما بسبب:
العرق   

الدين أو املعتقد  
التوجه اجلنسي  

الكيفية التي ينظر الشخص بها إلى جنسه  
اإلعاقة مبا في ذلك العجز عن التعلم واإلعاقة البدنية   

والصحة النفسية
يجب أن تخبر الشرطة إذا تعرضت جلرمية كراهية أو إذا 

شاهدتها حتدث أو إذا كنت تعرف شخصا وقع ضحية لها. 
إذا كنت ال تريد أن تخبر الشرطة ميكنك التحدث مع 

وكاالت أخرى مثل مجموعات الدعم التي يقوم عملها على 
"دعم الضحايا" أو مجموعات الدعم املجتمعية احمللية.

هل سبق لك أن 
كنت ضحية؟



أبلغ عنها.

www.report-it.org.uk #hatecrime

جرائم 
الكراهية 
أمر خاطئ.

Supported by 
Welsh Government

Cefnogir gan 
Lywodraeth Cymru


