منع العنصرية بسبب فيروس كورونا،
محاربة الخوف والمعلومات الخاطئة بالحقائق

هناك تقارير متزايدة في جميع أنحاء العالم عن الهجمات الجسدية واللفظية المتعلقة بفيروس كورونا على
األفراد اآلسيويون .يجب علينا جميعًا أن نعمل بنشاط لوقف انتشار هذه الهجمات العنصرية من خالل التأكد
من أننا نكافح بشكل جماعي الخوف والمعلومات الخاطئة بالحقائق .تم اكتشاف فيروس كورونا ألول مرة
في الصين ومنذ ذلك الحين تم اكتشافه في ما يقرب من  70موقعًا بجميع أنحاء العالم ،بما في ذلك في
الواليات المتحدة .يمكن أن يخلق الخوف والقلق وصمة عار عندما يفترض الناس أن مجموعة من
عرضةً لإلصابة بالفيروس أو نشره.
األشخاص أكثر ُ
ال تميز الفيروسات األشخاص وال يمكنها استهدافهم من بين مجموعات معينة أو عرق معين أو خلفيات إثنية
معينة .ال يمكن لألشخاص اإلصابة بالفيروس أو نشره إال إذا كانوا قد سافروا إلى منطقة منتشر بها
صا مصابًا بالفيروس .هذا األمر صحيح بغض النظر عن العرق أو اإلثنية.
الفيروس أو خالطوا شخ ً
ابقَ على اطالع من خالل زيارة موقع فيروس كورونا التابع لهيئة الصحة بوالية أريغون أو موقع مراكز
مكافحة األمراض والوقاية منها لالطالع على المعلومات العامة .ساعد في محاربة العنصرية والمعلومات
الخاطئة عن طريق إرشاد األشخاص إلى زيارة الموقع اإللكتروني لهيئة الصحة بوالية أريغون أو موقع
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها .أبلغ عن حاالت الكراهية أو التحيز إلدارة العدل بوالية أوريغون
عن طريق االتصال على الرقم  844-924-2427أو .844-924-BIAS
ليس للعنصرية أو التمييز مكانًا في مجتمعنا .خالل األوقات الصعبة ،يجب علينا احترام بعضنا البعض
والبقاء على علم لتجنب خلق خوف غير ضروري.

روابط وموارد أخرى حول العنصرية الناتجة عن فيروس كورونا
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هيئة الصحة بوالية أوريغون ،مقطع فيديو "فيروس كورونا :معرفة الحقائق" فيديو:
www.youtube.com/watch?v=jePXCdb5jmU#action=share

هيئة الصحة بوالية أوريغون ،منشور "الفيروسات ال تميز بين األشخاص ،ال ينبغي لنا فعل ذلك":
Healthoregon.org/coronavirus

الحق في الحصول على إجازة مرضية:
www.oregon.gov/boli/TA/Pages/T_FAQ_OregonSickTime.aspx

اإلبالغ عن جرائم التحيز إلدارة العدل بوالية أوريغون:
www.doj.state.or.us/oregon-department-of-justice/bias-crimes/about-thelaw/
ائتالف :Portland United Against Hate
https://sites.google.com/view/portland-tracks-hate/home

يمكنك الحصول على هذا المستند بلغات أخرى أو بحروف كبيرة أو بطريقة برايل أو بالتنسيق الذي
تفضله .يُرجى االتصال بأليسون فارجا على الرقم  ،971-673-1283أو عن طريق
 ،Allison.varga@dhsoha.state.or.usأو عن طريق االتصال على الرقم .711
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