
  اگر به دلیل تبعیض، جریم علیه شما رخ داده است، آن را گزارش کنید. 

1 
ید  با پلیس دنور تماس بگیر

  ۲۳۳یا  ۰۹۷۲۳۱۹۷۷۷برای گزارش جرم با شماره تلفن های 
ً
جم، لطفا یس به میر ید. برای دسیر تماس بگیر

جم برقرار   کنید را بیان کنید تا ارتباط  نشانی محیل که در آن قرار دارید و زبانی که صحبت یم شما را با میر
 کنند. 

جم یا زیر نویس برای افراد ناشنوا بنا به درخواست در مدت سه روز کاری  ارائه یم شود. درخواست خود  میر

 ایمیل کنید و یا با شماره ی SignLanguageServices@denvergov.orgرا برای این خدمات به نشانی 

ید.  ۰۹۷۲۳۱۷۰۰۷ تماس بگیر   

2 
وری  شواهد و مدارک ضر

از افرس پلیس درخواست کنید تا یک شماره ی پرونده به شما ارائه دهد و سپس 
ییک مثل عکس ی ها، عالئم یا پیام ها را که تهیه کرده اید و حتر  شما مدارک فیر

اظهارات شفایه خاص استفاده شده توسط مظنون یا مهاجم را به افرس پلیس 
 ارائه کنید. 

  جرم رخ داده به خاطر تبعیض چیست؟
که فرد مهاجم علیه مواردی مانند نژاد، رنگ پوست،  جرم رخ داده به خاطر تبعیض اقدایم مجرمانه علیه فرد یا ملیک است   

اجداد، دین، ملیت، ناتوانی بدنی و ذهتی یا تمایل جنیس انجام یم دهد دگرجنسگرا.     
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 علیه تبعیض رخ داده برای شما روش های گزارش جرم 

برای هر گونه سوال و مسئله ای در ارتباط با جرم رخ داده بخاطر تبعیض، شما یم توانید به 
ایمیل ارسال کنید و یا با شماره تلفن  biascrimesinfo@denvergov.org نشانی 

 برریس یم ۰۹۷۲۳۱۹۰۲۷
ً
ید. ایمیل و پیامهای صونر مرتبا شوند. کارآگاهان به  تماس بگیر

 کاری پاسخ خواهند داد.  روز  ۳تمام مسائل و پرسشها ظرف 
 

 
ر

 از قربان
ر

 خدمات پشتیبان
س است.   خدمات پشتیبانی از قربانی بصورت رایگان برای قربانیان تمام جرایم در دسیر

 واحد کمک به قربانیان اداره پلیس دنور
 ۰۹۷۲۳۱۹۷۱۲ بعد از ظهر از طریق شماره تلفن  ۲صبح تا ۰هر روز از  -

 منابع محیل به صورت شبانه روزی و همه ی روزهای هفته باز است. 
 ۱۷۱۷۲۰۷۷۷۷؛ کمک در راه رسیدن به ثبات مرکز آسیب رویح و  - -

Farsi 
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