
แหลง่ขอ้มลูใหค้วามชว่ยเหลอืสาํหรบัเหยื�อของเหตกุารณย์งิ
กราดเมอืงมอนเทอเรยพ์ารค์และขอ้มลูสมาชกิในชุมชน

https://bit.ly/MP_resources
อพัเดทลา่สดุ: 25 ม.ค. 2023 5:04น.

เมื�อวนัเสารท์ี� 21 มกราคม 2023, วนัตรษุจนีสง่ทา้ยปีเกา่ทางจันทรคต,ิ เกดิเหตกุราดยงิครั �งใหญใ่นเมอืง
มอนเทอเรย ์พารค์ แคลฟิอรเ์นยี สง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 11 รายและบาดเจ็บอกี 9 ราย. เมื�อวนัจันทรท์ี� 23
มกราคม พ.ศ. 2566 มผีูเ้สยีชวีติอกีเจ็ดรายในเหตกุราดยงิครั �งใหญใ่นฮาลฟ์มนูเบย ์แคลฟิอรเ์นยี ขอแสดง
ความเสยีใจกบัผูป้ระสบภยัและบคุคลอนัเป็นที�รักของพวกเขา.

หากคณุหรอืคนที�คณุรูจ้กัตอ้งการความชว่ยเหลอืโปรดแชรค์ูม่อืนี� ซึ�งประกอบดว้ย แหลง่ขอ้มลูดว่น
สําหรับผูป้ระสบภยั, ขอ้มลูดา้นสขุภาพจติ, ขอ้มลูดา้นกฎหมาย, แหลง่ขอ้มลูสําหรับผูต้กเป็นเหยื�อของ
ความรนุแรงภายใน และ การตอ่ตา้นกลุม่ AAPI, และ ขอ้มลูอื�นๆ. แหลง่ขอ้มลูจํานวนมากมไีวสํ้าหรับชมุชน
AAPI ในมอนเทอเรยพ์ารค์หรอืลอสแอนเจลสีเคานต์ี�โดยเฉพาะ ในขณะที�แหลง่ขอ้มลูบางอยา่งมใีหสํ้าหรับ
ทกุคนในรัฐหรอืประเทศนั�น (AAPI Equity Alliance เป็นองคก์รที�ตั �งอยูใ่น LA.)

หากคณุมแีหลง่ขอ้มลูที�จะแบง่ปนัหรอืขอ้เสนอแนะอื�น ๆ โปรดสง่อเีมลถงึ Tina Pham AAPI

Equity Alliance Tina Pham at AAPI Equity Alliance (tpham@aapiequity.org). สําหรับคําถาม
เพิ�มเตมิใด ๆ โปรดสง่อเีมลไปที� (info@aapiequityalliance.org).

ขอ้มลูเหลา่นี�ถกูอพัเดทเป็นรายวนั

แหลง่ขอ้มลูดว่นสาํหรบัผูป้ระสบภยั

GoFundMe: กองทนุชว่ยเหลอืเหยื�อผูป้ระสบภยัของเหตกุารณย์งิกรอดมอนเทอเรยพ์ารค์ (วนัตรษุจนี)
แคมเปญนี�จัดขึ�นโดยองคก์รที�ใหบ้รกิารชมุชนตาม AAPI เพื�อสนับสนุนผูท้ี�ตกเป็นเหยื�อของเหตกุารณก์ราด
ยงิในเมอืงมอนเทอเรยพ์ารค์ บรจิาคไดท้ี� gofund.me/f804bb72.
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แหลง่ขอ้มลูสาํหรบัผูป้ระสบภยัและผูร้อดชวีติ
ดําเนนิการโดยแอลเอ เคานต์ี� เมอืงมอนเทอเรยพ์ารค์ สภากาชาดอเมรกินั และอื�นๆ เพื�อใหบ้รกิารดา้น
สขุภาพจติภาคทอ้งถิ�น ทมีรับมอืวกิฤต และบรกิารเหยื�อ มลีา่มภาษาจนีกลางและกวางตุง้ เปิดทกุวนั
08.00-19.00 น. ที� Langley Senior Citizen, 400 W Emerson Ave, Monterey Park, CA.
(626) 307-1388

สาํนกังานอยัการเขต LA County – สาํนกังานบรกิารสาํหรบัผูป้ระสบภยั
ชว่ยผูป้ระสบภยัขอรับสวสัดกิารจากรัฐเพื�อจา่ยคา่รักษาพยาบาล คา่จา้งสญูหาย คา่ทําศพ และคา่
รักษาสขุภาพจติ มลีา่มภาษาจนีกลางและกวางตุง้ (626) 514-1300 เวลา 08.00-17.00 น;
https://da.lacounty.gov/victims.

กระทรวงยตุธิรรมแคลฟิอรเ์นยี – หนว่ยบรกิารผูป้ระสบภยั
หน่วยบรกิารเหยื�อของกระทรวงยตุธิรรมแหง่แคลฟิอรเ์นยี (VSU) ชว่ยเหลอืเหยื�อและผูร้อดชวีติโดยเชื�อม
โยงพวกเขากบัทรัพยากรของรัฐและทอ้งถิ�น นอกจากนี� VSU ยงัสนับสนุนผูท้ี�ตกเป็นเหยื�อและผูใ้หบ้รกิาร
ทางสงัคมจากรัฐบาลและชมุชนใน 58 เคานต์ดีว้ยบรกิารที�เนน้ลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง แจง้เหตทุี�
กระทบกระเทอืนจติใจ และมคีวามละเอยีดออ่นทางวฒันธรรม.
(877) 433-9069; VictimServices@doj.ca.gov; https://oag.ca.gov/victimservices

หน่วยงานคณะกรรมการชดเชยแหง่แคลฟิอรเ์นยีสําหรับเหยื�ออาชญากรรม
CalVCB เป็นโครงการของรัฐที�มอบเงนิชดเชยสงูถงึ 70,000 ดอลลารสํ์าหรับคา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งกบั
อาชญากรรมจํานวนมาก เหยื�อที�ไดรั้บบาดเจ็บทางรา่งกาย การขูว่า่จะบาดเจ็บทางรา่งกายหรอืการบาดเจ็บ
ทางอารมณอ์นัเป็นผลโดยตรงจากอาชญากรรมรนุแรงอาจมสีทิธิ�ไดรั้บความชว่ยเหลอื ผูท้ี�พบเห็น
อาชญากรรมและอาจไดรั้บความบอบชํ�าจากมนั และสมาชกิในครอบครัวของเหยื�อกอ็าจมคีณุสมบตัเิชน่กนั.
1-800-777-9229; https://victims.ca.gov/

● CalVCB fact sheet in English and Spanish;
https://victims.ca.gov/uploads/2022/05/CalVCB-Basic-Fact-Sheet-English-and-Spanis
h_05.2022.pdf.

● CalVCB fact sheet in simplified Chinese;
https://victims.ca.gov/uploads/2021/02/CalVCB_Basic_Factsheet_Chinese_Simplified_
rev6-10-20-1_rev2021.pdf.

สถานฌาปนกจิศพ - พดูภาษาจนีกลาง
● Rose Hills-Alhambra, 550 E Main St., Alhambra, CA 91801, (626) 299-3000
● Forest Lawn, 11 East Huntington Drive, Arcadia, CA 91006, 1 (888) 689-8888
● Universal Chung Wah Funeral, 225 N Garfield Ave, Alhambra, CA 91801, (626)
281-7887
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ขอ้มลูดา้นสขุภาพจติ

ศนูยบ์รกิาร Chinatown
CSC เป็นศนูยส์ขุภาพที�ผา่นการรับรองจากรัฐบาลกลางซึ�งมภีารกจิในการใหบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพที�มี
คณุภาพแกท่กุคน จดุประสงคข์องเราคอืเพื�อใหล้กูคา้ไดรั้บการดแูลแบบองคร์วมในที�เดยีว เราใหบ้รกิารดา้น
สขุภาพทางการแพทย ์ทนัตกรรม และพฤตกิรรมรว่มกบัการจัดการรายกรณีและบรกิารทางสงัคม เราเขา้ใจดี
วา่สขุภาพไมไ่ดจํ้ากดัแคร่า่งกาย แตร่วมถงึจติใจ สงัคม และสขุภาพทางการเงนิดว้ย ขณะนี�เราใหบ้รกิารทั �ง
แบบตวัตอ่ตวัและทางไกลในภาษาองักฤษ สเปน จนีกลาง กวางตุง้ ชวิโจว และโตอซิาน แผนกพฤตกิรรม
สขุภาพของเราใหก้ารบําบดัสําหรับบคุคล เด็ก ผูใ้หญ ่คูรั่ก และครอบครัว นอกจากนี� เรายงัจัดใหม้กีารฝึก
อบรมชมุชนในเรื�องการปฐมพยาบาลดา้นสขุภาพจติ การฝึกอบรมตอ่ตา้นการเกลยีดชงัชาวเอเชยี (ภาษา
องักฤษ ภาษาจนีกลาง และภาษาจนีกวางตุง้) ชั �นเรยีนการเลี�ยงดบูตุร (ภาษาจนีกลางและภาษาจนีกวางตุง้)
และกลุม่สนับสนุนความรนุแรงตอ่คูน่อน (ภาษาจนีกลางและภาษาจนีกวางตุง้)
(213) 808-1720, 08.30-18.00 น; https://www.cscla.org/

● Monterey Park: 855 S. Atlantic Blvd, Monterey Park, CA 91754
● Alhambra: 320 S. Garfield Ave #202, Alhambra, CA 91801
● Downtown: 767 N. Hill St. Suite 400B, Los Angeles, CA 90017

ศนูยเ์อเชี�ยน แปซฟิิก บรกิารใหค้าํปรกึษาและการเยยีวยา
ศนูยเ์ยยีวยาดา้นสขุภาพจติใน LA County ตอบสนองความตอ้งการของผูอ้พยพและผูล้ี�ภยัในเอเชยีแปซฟิิก
ใหบ้รกิารในภาษาจนีกลาง กวางตุง้ เวยีดนาม เกาหล ีตากาล็อก ไทย และสเปน บรกิารดา้นสขุภาพ
พฤตกิรรมและคลนิกิผูป่้วยนอกที� Alhambra ที�ตั �ง: 1635 West Main St., Suite 100, Alhambra, CA
91801
(626) 248-1800 จ-ศ 08.30-17.00 น.; https://www.apctc.org/

ศนูยใ์หค้าํปรกึษาแปซฟิิกเอเชี�ยน
PACS ใหบ้รกิารดา้นสขุภาพจติและบรกิารอื�น ๆ ที�ละเอยีดออ่นทางวฒันธรรมและภาษาที�เฉพาะเจาะจง โดย
มคีวามเชี�ยวชาญดา้นประชากรของชาวหมูเ่กาะเอเชยีแปซฟิิกที�อพยพเขา้มา โปรแกรมสขุภาพจติของพวก
เขา Renewal Spaces เสนอเซสชนัการฟังหลงัจากเหตกุารณท์ี�กระทบกระเทอืนจติใจและนําโดยผู ้
ประสานงาน API ที�ผา่นการฝึกอบรม Renewal Spaces ใหบ้รกิารในภาษาจนีกลาง กวางตุง้ เกาหล ีญี�ปุ่ น
เขมร เวยีดนาม และตากาล็อก.
(310) 259-7604; https://pacsla.org/

Special Services for Groups (บรกิารพเิศษเฉพาะกลุม่)
องคก์รไมแ่สวงหากําไรที�ใหบ้รกิารชมุชนชาวอเมรกินัเชื�อสายเอเชยีผา่นบรกิารดา้นสขุภาพจติ.
https://www.ssg.org/

● SSG SILVER ทํางานรว่มกบัผูส้งูอายโุดยใหบ้รกิารดา้นสขุภาพจติและการจัดการรายกรณี. (213)
553-1884; https://www.ssg.org/divisions/silver/Alliance

● Alliance บรกิารดา้นสขุภาพใน ณ ปัจจบุนัรับรองในภาษาจนีกวางตุง้ ภาษาเวยีดนาม ภาษาเกาหลี
และภาษาสเปน ใน DTLA และ San Gabriel Valley โทรศพัท:์ (213) 249-9388; เว็บไซท์
https://www.ssg.org/divisions/alliance/

ศนูยก์ารแพทย ์St. Mary - เพื�อสขุภาพในครอบครวั
FiGH สรา้งความสามารถภายในชมุชนเพื�อเปิดใชง้านทางเลอืกที�มขีอ้มลูและความรู ้เพื�อป้องกนัและ/หรอื
ชะลอการโจมตขีองโรคและ/หรอืความผดิปกตทิางสงัคม เพื�อเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพและสงัคมที�จําเป็น
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และเพื�อพัฒนาคณุภาพชวีติ รวมบรกิาร: สขุภาพจติ การศกึษา การเยี�ยมบา้น การจัดการรายกรณี และกลุม่
สนับสนุน บรกิารเป็นภาษาองักฤษ สเปน และเขมร.
(562) 491-9100;;
https://www.dignityhealth.org/socal/locations/stmarymedical/about-us/community-benefit
s/families-in-good-health

ศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอื Pilipino Americans
SIPA เป็นองคก์รไมแ่สวงผลกําไรที�ใหบ้รกิารในเขตเมอืงฟิลปิปินสแ์ละยา่นอื�นๆ ทั�ว Greater LA County ให ้
บรกิารดา้นสขุภาพจติรวมถงึการใหคํ้าปรกึษาแบบ 1:1/ครอบครัว กลุม่สนับสนุน การฝึกอบรมในชมุชน และ
เวริก์ชอ็ปดา้นสขุภาพสําหรับผูท้ี�ไดรั้บผลกระทบจากการบาดเจ็บ ความเกลยีดชงั และ/หรอืความรนุแรง ให ้
บรกิารเป็นภาษาฟิลปิปินส ์(ตากาล็อก) สเปน และองักฤษ
แบบฟอรม์สอบถาม: http://bit.ly/helloSIPA or Email: info@sipacares.org

ศนูย ์Asian Network
SAN เป็นองคก์รในชมุชนที�ใหบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพและสขุภาพจติและอารมณใ์นภาษาฮนิด ีภาษาพา
ชโต และภาษาองักฤษ. 562-403-0488 EXT 106;
https://southasiannetwork.org/

ศนูย์ Pacific Clinics
ผูใ้หบ้รกิารและสนับสนุนดา้นพฤตกิรรมและสขุภาพจติในชมุชนที�ใหญท่ี�สดุในแคลฟิอรเ์นยี.
https://www.pacificclinics.org/

● ศนูยค์รอบครัวแหง่เอเชยีแปซฟิิก: ใหส้ขุภาพจติที�ละเอยีดออ่นทางวฒันธรรมและภาษาเฉพาะ
ตลอดชว่งอาย ุ(เด็กและเยาวชน ผูใ้หญ ่และผูส้งูอาย)ุ ภายในบรเิวณหบุเขาซานเกเบรยีล ในภาษา
จนีกวางตุง้ จนีกลาง เวยีดนาม และสเปน (626) 287-2988 (ที�ตั �งโรสมดี)

● APFC-East/ศนูยค์รอบครัวหลากหลายวฒันธรรม: ศนูยค์รอบครัวหลากหลายวฒันธรรมใหบ้รกิาร
ดา้นการป้องกนัและการตอบสนองดา้นภาษาและวฒันธรรมแกเ่ด็ก เยาวชน ผูป้กครอง/ผูด้แูล และ
ครอบครัวในหบุเขาซานเกเบรยีล ในภาษาองักฤษ จนีกลาง เกาหล ีและสเปน (626) 839-0300 (ที�
ตั �งเมอืงอตุสาหกรรม)

ศนูยบ์รกิารสขุภาพจติแหง่เอเชยี
หากคณุไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากเหตกุราดยงิและตอ้งการความชว่ยเหลอืทางสภาพจติใจ โปรดตดิตอ่ที�
therapy@asianmhc.org เพื�อให ้AMHC ตดิตอ่คณุกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพจติ หากคณุเป็นผูใ้หบ้รกิาร
ดา้นสขุภาพจติของเอเชยีที�สนใจใหก้ารสนับสนุนผูท้ี�ไดรั้บผลกระทบ โปรดตดิตอ่ AMHC ที�
therapy@asianmhc.org เพื�อขอขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวธิกีารชว่ยเหลอื. พวกเขายงัมไีดเรกทอรทีี�คน้หาได ้
ของนักบําบดั AAPI ในสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา https://www.asianmhc.org/

หนว่ยงานบรกิารดา้นสขุภาพจติ ณ ลอสแองเจลสีเคานต์ ี�
LACDMH สนับสนุนความเป็นอยูท่ี�ดขีองผูอ้าศยัในเคานต์แีละชมุชนผา่นบรกิารวกิฤต การสง่ตอ่สขุภาพจติ
และการสนับสนุนทางสขุภาพจติ.
(800) 854-7771; https://dmh.lacounty.gov/covid-19-information/

พนัธมติรแหง่ชาตดิา้นความเจ็บป่วยทางจติ
NAMI Urban Los Angeles (NULA) ใหก้ารศกึษาเกี�ยวกบัความผดิปกตขิองสมองขั �นรนุแรง สนับสนุนเงนิ
ทนุที�เพิ�มขึ�นสําหรับการวจัิย และสนับสนุนการประกนัสขุภาพที�เพยีงพอ การฟื�นฟทูี�อยูอ่าศยั และงานสําหรับ
ผูท้ี�มอีาการป่วยทางจติเวชอยา่งรา้ยแรงในชมุชนของคนผวิส.ี
(323) 294-7814; https://www.namiurbanla.org/resources
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ศนูย์ Garfield Health Center
แผนกบรกิารดา้นสขุภาพจติของ GHC ตั �งอยูใ่นสวนมอนเทอเรย ์จะใหคํ้าปรกึษาและชว่ยเหลอืทนัทสํีาหรับ
เหยื�อทกุคนและครอบครัวที�ตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นสขุภาพจติ หากคณุตอ้งการหรอืรูจั้กใครที�ตอ้งการ
ใครสกัคนเพื�อพดูคยุเรื�องโศกนาฏกรรมหรอืความวติกกงัวลนี� โปรดโทรหาเราที� (626)300-9980.

ศนูย์ Christian Health Center
ศนูยส์ขุภาพที�ผา่นการรับรองจากรัฐบาลกลางที�ใหบ้รกิารชมุชนเอเชยี ผูใ้หคํ้าปรกึษาที�พดูภาษาจนีกวางตุง้
และภาษาจนีกลางไดรั้บการฝึกอบรมเกี�ยวกบัการดแูลโดยบอกขอ้มลูบาดแผลหรอืการบําบดับาดแผล 923
S. San Gabriel Blvd., ซานกาเบรยีล, CA
ตดิตอ่ Nicole Soong at (626) 313-9922; https://hchcla.org/

ศนูย ์Yellow Chair Collective
เสนอการบําบดัโดยบอกขอ้มลูบาดแผล 6 ครั �งโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยสําหรับผูท้ี�ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจาก
โศกนาฏกรรมในสวนสาธารณะมอนเทอเรย ์มใีหบ้รกิารในภาษาองักฤษและภาษาจนีกลาง กรอกแบบฟอรม์
ไดท้ี� https://yellowchaircollective.com/contact/.

ศนูยเ์พื�อสขุภาพ Anise Health
Anise Health ใหน้กับาํบดั AAPI จบัคูก่บัโคช้เพื�อใหก้ารรกัษาสขุภาพจติที�ตอบสนองตอ่วฒันธรรม
https://www.anisehealth.co/

BetterHelp
บรษัิทดา้นสขุภาพจติออนไลนท์ี�สง่ตรงถงึผูบ้รโิภคใหบ้รกิารดา้นสขุภาพจติฟรสีามเดอืนและเขา้ถงึนัก
จติวทิยาที�มใีบอนุญาต มปีระสบการณ ์และไดรั้บการรับรอง (PhD / PsyD) นักบําบดัการแตง่งานและ
ครอบครัว (LMFT) นักสงัคมสงเคราะหค์ลนิกิ (LCSW / LMSW) และ/หรอืคณะกรรมการที�ปรกึษามอือาชพีที�
ไดรั้บใบอนุญาต (LPC) ตามความจําเป็น ผูพั้กอาศยัที�ไดรั้บผลกระทบของ Monterey Park และชมุชนใกล ้
เคยีงสามารถใชล้งิกน์ี�: http://betterhelp.com/voucher/montereypark-support

ศนูยบ์รกิาร Open Path Collective
เครอืขา่ยผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสขุภาพจติที�ไมแ่สวงหาผลประโยชนท์ี�ใหบ้รกิารดแูลสขุภาพจติในสํานักงานและ
ทางออนไลน.์
https://openpathcollective.org/

สายดว่นการป้องกนัการฆา่ตวัตายและสถานการณว์กิฤติ
เปิดใหบ้รกิารการสนับสนุน 24/7 ฟรแีละเป็นความลบัสําหรับผูท้ี�มคีวามทกุขย์ากและการป้องกนัและ
ทรัพยากรวกิฤต.
โทร 988 หรอื แชททางออนไลนไ์ดท้ี� https://988lifeline.org/chat/

ดา้นกฎหมาย

ศนูย์ Americans Advancing Justice Southern California
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คําแนะนําทางกฎหมาย การนําทางกรณีตา่งๆ และการเป็นตวัแทนโดยตรงผา่นสายดว่นใน 7 ภาษาและ
ภาษาถิ�นของเอเชยี รวมถงึการอา้งองิถงึองคก์รและหน่วยงานรัฐบาลอื�นๆ.
https://www.ajsocal.org/

สายดว่นสนบัสนนุภาษาโดยตรง:

English: (888) 349-9695

普通话/广东话 Chinese: (800) 520-2356

한국어 Korean: (800) 867-3640

TAGALOG: (855) 300-2552

िह�ी Hindi: (855) 971-2552

ภาษาไทย Thai: (800) 914-9583

TIẾNG VIỆT Vietnamese: (714) 477-2958

ศนูย์ Asian Pacific Islander Community Outreach Project | Legal Aid Foundation of
Los Angeles (LAFLA)
ใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมายฟรผีา่นสายดว่นภาษาเอเชยีที�ใหคํ้าแนะนํา ตวัแทนโดยตรง และการอา้งองิ.
https://lafla.org/get-help/asian-pacific-islander-outreach/

สายดว่นสนบัสนนุภาษาโดยตรง:

普通话/广东话 | Chinese: (323) 801-7912

Tiếng Việt | Vietnamese: (323) 801-7923

한국어 | Korean: (323) 801-7987

日本語 | Japanese: (323) 801-7913

����ែខ�រ | Khmer: (562) 304-2535

English, español (Spanish), and all other languages: (800) 399-4529

ศนูยบ์รกิารชุมชนเซนตจ์อหน์: ฝ่ายบรกิารดา้นกฎหมาย
เสนอการประเมนิ U-Visa ใหก้บัทกุคนที�ไดรั้บผลกระทบจากเหตกุราดยงิในเมอืงมอนเทอเรยพ์ารค์ การ
ประเมนิเหตกุารณอ์าชญากรรมจากความเกลยีดชงั/ความเกลยีดชงั และการสนับสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมาย
บรกิารที�นําเสนอในภาษาตามคําขอ.
(213) 646-2657 (Vanessa) and (323) 740-2945 (Perla); https://www.wellchild.org/

ศนูย์ Neighborhood Legal Services of Los Angeles County
NLSLA ใหบ้รกิารดา้นกฎหมายโดยตรง การจัดการคดแีละการแนะนํา และการอา้งองิในภาษาเอเชยีสําหรับผู ้
อยูอ่าศยัในเทศมณฑลแอลเอ มกีารนําเสนอบรกิารในภาษาผา่นทมีผูส้นับสนุนและสายภาษาตามความ
ตอ้งการ.
(626) 307-3643 หรอือเีมล stopthehate@nlsla.org; https://nlsla.org/

ความรนุแรงภายใน
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Center for the Pacific Asian Family (ศนูยบ์รกิารดา้นกฎหมายครอบครวัเอเชยีแปซฟิิก)
CPAF ใหบ้รกิารเกี�ยวกบัความรนุแรงในครอบครัว การลว่งละเมดิทางเพศ และการลว่งละเมดิเด็กภายใน
ชมุชน Los Angeles Asian Pacific Islander (API) มสีายดว่นหลายภาษาใหบ้รกิารตลอด 24 ชั�วโมงที�
1-800-339-3940. https://nurturingchange.org/

ภาษาที�รองรับ:

Supported languages:

○ 繁體中文
○ 한국어
○ 日本語
○ Tagalog
○ Tiếng Việt
○ ែខ�រ
○ िह�ी
○ ไทย

การตอ่ตา้นกลุม่ AAPI

สายดว่น 211/LA vs Hate
ความคดิรเิริ�มของเทศมณฑลแอลเอ 211 LA เป็นสายดว่นสําหรับผูท้ี�ตกเป็นเหยื�อหรอืพยานในการรายงาน
การกลั�นแกลง้หรอืเหตกุารณท์ี�มแีรงจงูใจจากความเกลยีดชงัหรอืการเลอืกปฏบิตั ิและเชื�อมโยงกบับรกิารใน
ทอ้งถิ�น 211; https://211la.org/

สายดว่น 311/LA for ALL
ผูอ้ยูอ่าศยัใน LA City สามารถรายงานอาชญากรรมจากความเกลยีดชงัและเหตกุารณจ์ากความเกลยีดชงั
ไดโ้ดยโทรไปที� 3-1-1 ไปที� myla311.lacity.org หรอืใชแ้อป MyLA311 คณุสามารถรายงานโดยไม่
เปิดเผยตวัตนและรับการเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูการดแูลผูป่้วยวกิฤตและตามชมุชนเพิ�มเตมิที� 311;
https://civilandhumanrights.lacity.org/laforall

ศนูย ์CA vs. Hate สายดว่นและแหลง่ขอ้มลู
สายดว่นแจง้เหตคุวามเกลยีดชงัและอาชญากรรมจากความเกลยีดชงัที�ไมฉุ่กเฉนิและพอรท์ลัออนไลนท์ี�
จัดตั �งขึ�นโดยกรมสทิธพิลเมอืงของรัฐแคลฟิอรเ์นยีเพื�อสนับสนุนบคุคลและชมุชนทั�วรัฐที�ตกเป็นเป้าหมาย
ของความเกลยีดชงั.
(833) 866-4283; stophate@calcivilrights.ca.gov; stophate.calcivilrights.ca.gov/s/

● ขอ้มลูสําหรับใครกต็ามที�ตกเป็นเป้าหมายของความเกลยีดชงัเกี�ยวกบัสทิธิ�ทางกฎหมายและแหลง่
ขอ้มลูสําหรับการบงัคบัใชส้ทิธิ�: Hate Violence | CRD (ca.gov);
https://calcivilrights.ca.gov/hateviolence/

● Hate Violence Fact Sheet มบีรกิารทางดา้นภาษาตา่งๆ อยา่งนอ้ย 10 ภาษา;
https://calcivilrights.ca.gov/posters/?openTab=5&emrc=63cf03344e66a

กระทรวงยตุธิรรม, ความสมัพนัธก์บัชุมชน
CRS ของรัฐบาลกลางใหบ้รกิารอํานวยความสะดวก การไกลเ่กลี�ย การฝึกอบรม และการใหคํ้าปรกึษาที�
ปรับปรงุความสามารถของชมุชนในการแกปั้ญหาและสรา้งความสามารถในการป้องกนัและตอบสนองตอ่
ความขดัแยง้ ความตงึเครยีด และความเกลยีดชงัอาชญากรรม.
(202) 305-2935; https://www.justice.gov/crs

https://nurturingchange.org/
https://nurturingchange.org/
https://211la.org/
https://211la.org/
https://civilandhumanrights.lacity.org/laforall
https://civilandhumanrights.lacity.org/laforall
mailto:stophate@calcivilrights.ca.gov
https://calcivilrights.ca.gov/hateviolence/
https://calcivilrights.ca.gov/hateviolence/
https://calcivilrights.ca.gov/posters/?openTab=5&emrc=63cf03344e66a
https://calcivilrights.ca.gov/posters/?openTab=5&emrc=63cf03344e66a
https://www.justice.gov/crs
https://www.justice.gov/crs


● Fact sheet on Preventing and Responding to Bias and Hate Incidents Against AANHPI
Communities; https://www.justice.gov/file/1426866/download.

แหลง่ขอ้มลูอื�นๆ

ศนูยเ์อเชี�ยนสาํหรบัเยาวชน
โครงการอาหารฉุกเฉนิ: มกีารแจกจา่ยของสดและไมเ่น่าเสยีงา่ยโดยการนัดหมายใหก้บับคุคลและครอบครัว
ที�มรีายไดน้อ้ย ใหบ้รกิารเป็นภาษาจนี องักฤษ และสเปน.
(626) 537-0954; https://www.aycla.org/emergency-food-program.html

กระทรวงศกึษาธกิารลอสแอนเจลสิเคานต์ ี้
LA COE ไดร้วบรวมแหลง่ขอ้มลูเพื�อใหนั้กการศกึษาและผูป้กครองสนับสนุนในการพดูคยุกบันักเรยีนเกี�ยวกบั
ความรนุแรงของปืน ความปลอดภยั และความรูส้กึของพวกเขา นอกจากนี�ยงัมแีหลง่ขอ้มลูเพื�อสนับสนุน
ผูใ้หญท่ี�กําลงัประสบกบัความทกุขท์าง.

● รายการตรวจสอบสําหรับบคุลากรของโรงเรยีนเพื�อประเมนิและนําองคป์ระกอบดา้นสขุภาพจติไปใช ้
ในวกิฤตโรงเรยีนและแผนฉุกเฉนิของคณุ

● การชว่ยเหลอืเยาวชนหลงัจากประสบเหตใุนชมุชน: คําแนะนําสําหรับนักการศกึษา
● การป้องกนัความรนุแรงในโรงเรยีน: แนวทางปฏบิตัสํิาหรับผูบ้รหิารและทมีชว่ยเหลอืวกิฤต
● พดูคยุกบัเด็กเกี�ยวกบัเหตกุราดยงิ (The National Child Traumatic Stress Network)
● พดูคยุกบัเด็กเกี�ยวกบัความรนุแรง: คําแนะนําสําหรับผูป้กครองและคร ู(สมาคมนักจติวทิยาโรงเรยีน

แหง่ชาต)ิ
● การรับมอืหลงัเหตกุราดยงิ (สมาคมใหคํ้าปรกึษาแหง่อเมรกิา)
● สขุภาพจติจากการบาดเจ็บและภยัพบิตั ิ(สมาคมการใหคํ้าปรกึษาแหง่สหรัฐอเมรกิา)
● การจัดการความกงัวลใจของคณุหลงัเหตกุราดยงิ (สมาคมจติวทิยาอเมรกินั)
● พดูคยุกบัเด็กเกี�ยวกบัความรนุแรง: คําแนะนําสําหรับผูป้กครองและครู (แหลง่ขอ้มลูหลายภาษา)

###

AAPI Equity Alliance (เดมิคอื Asian Pacific Policy & Planning Council หรอื A3PCON) เป็น
กลุม่พันธมติรขององคก์รชมุชนที�สนับสนุนสทิธแิละความตอ้งการของชมุชนชาวอเมรกินัเชื�อสายเอเชยีและ
หมูเ่กาะแปซฟิิกในลอสแองเจลสิและที�อื�น ๆ ศกึษาเพิ�มเตมิไดท้ี� aapiequityalliance.org/.
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