
 
 

Hiểu Biết Về Quyền Của Mình: 
 

Sự Đoàn kết Người Mỹ gốc Á Châu –  
Các Cuộc Biểu Tình #JusticeforGeorgeFloyd. (#CôngLýChoGeorgeFloyd) 

 
Người Mỹ gốc Á Châu đã tham gia các cuộc biểu tình để đoàn kết cùng vớii các nhà hoạt động xã hội bênh 
vực quyền lợi cho người da đen để đòi hỏi công lý cho George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Tony 
McDade và nhiều nạn nhân khác gây ra bởi bạo hành của cảnh sát và phân biệt chủng tộc một cách hệ thống 
ở nước này. Cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu không thể chống lại bài ngoại và phân biệt chủng tộc mà không 
bao gồm cả cuộc đấu tranh chấm dứt tình trạng chống người da đen đang rất phổ biến. Phong trào của chúng 
ta sẽ mạnh mẽ hơn khi chúng ta cùng nhau hợp lực đấu tranh cho công lý 
 
Trong khi các cuộc tuần hành và tụ tập vẫn còn tiếp tục, AALDEF đã chuẩn bị tờ bướm tin này để giúp người 
biểu tình bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và các quyền của mình khi họ đòi hỏi phải có sự thay đổi: 
 

Cách Phản Kháng An Toàn: 
 
Nếu bạn bị bệnh, có nguy cơ cao sẽ bị nhiễm COVID-19, hoặc đang sống hoặc làm việc với người có nguy cơ 
nhiễm bịnh cao, bạn không nên tham gia các cuộc biểu tình. Nếu bạn khỏe mạnh, hãy xem xét những đề 
nghị sau đây này khi bạn ra khỏi nhà tham gia biểu tình: 
 

 Mang khẩu trang. 
 Giữ sự giản cách xã hội an toàn 
 Tìm một người bạn đồng hành (một 

người không. tham dự cuộc biểu tình mà 
bạn có thể liên lạc với họ trước và sau cuộc 
biểu tình để biết bạn an toàn) 

 Để bảo vệ sự riêng tư của mình, bạn tắt 
đi dịch vụ định vị trên điện thoại của bạn. 

 Mang theo ID của bạn, một ít tiền mặt , 
và tấm cạt liên lạc có tên và thông tin liên 
lạc của hai người thân của bạn. 

 Mang theo ít nhất hai chai nước để đảm 
bảo bạn khỏi bị mất nước. Nếu bạn bị xịt 
hơi cay, hãy dung nước tẩy sạch vùng bị 
ảnh hưởng. 

 Nếu có thể, đừng trang điểm hay mang 
contact lens. 

 Nhận định khi trao đổi với phóng viên 
báo chí. Bạn không cần phải nói chuyện 
với các phóng viên truyền thông nếu bạn 
không muốn. 

 Mang theo thuốc khử trùng tay và trang 
bị bảo về cá nhân (PPE) nếu có thể. 

Sau khi tham dự các cuộc biểu tình, hãy tự cách ly ít nhất hai tuần nếu có thể đi xét nghiệm Covid-19. Hầu 
hết các công ty bảo hiểm được yêu cầu không thu phí để xét nghiệm, và nhiều địa điểm chăm sóc khẩn cấp 
hiện đang có cả xét nghiệm về virus và kháng thể.  
Tuân theo các hướng dẫn của ban tổ chức về nơi biểu tình, khi nào phải di chuyển , và cách liên lạc 
trong các cuộc biểu tình ôn hòa này. 
 

Tương tác với Cảnh sát và Phản Kháng: 
 
Bản Tu Chính Hiến Pháp Thứ Nhất đảm bảo cho bạn có quyền được tự do ngôn luận, tự do phát biểu 
bất kể tình trạng nhập cư của bạn như thế nào . Quyền của bạn mạnh nhất là ở các nơi công cộng, như 
là trên đường phố, vỉa hè và các ở công viên. Ở những khu vực công cộng, bạn có quyền chụp ảnh bất cứ 
việc gì, kể cả chụp hình cảnh sát. Cảnh sát có thể lục soat túi xách và container trong khu vực an toàn được 
đánh dấu. Bạn có thể từ chối, và bạn nên được phép rời đi khỏi khu vực. 



 
Nếu cảnh sát ngăn chận bạn trong khi bạn tham gia biểu tình: 
 

 Hãy bình tĩnh và không kháng cự. 
 Hỏi họ bạn có thể rời khu vực không. 

Nếu cảnh sát nói được , bạn bước đi chậm 
rời khỏi nơi này. 

 Nếu bạn đang bị bắt giữ, bạn có quyền hỏi 
tại sao bạn bị bắt. 

 Bạn có quyền giữ im lặng. 
 Bạn có quyền yêu cầu một luật sư. không 

nên ký bất cứ điều gì mà chưa có hỏi trước 
lời khuyên từ luật sư của bạn. 

 Bạn có quyền gọi điện thoại địa phương. 
Nếu bạn gọi cho luật sư của bạn, cảnh sát 
không thể lắng nghe cuộc nói chuyện. 

 Bạn đừng bao giờ đồng ý để cảnh sát lục xét 
đồ đạc của bạn. 

 Cảnh sát không thể tịch thu hoặc đòi xem 
ảnh hoặc video của bạn nếu không có 
lệnh của toà. Họ không được phép xóa 
bất kỳ dữ liệu nào của bạn. 

 
Nếu bạn không phải là công dân Hoa Kỳ và bạn muốn tham gia cuộc biểu tình, bạn cũng có tất cả các 
quyền ở trên, bao gồm quyền giữ im lặng. Theo những chỉ dẫn sau đây: 
 

 Nếu bạn có giấy phép làm việc hoặc thẻ 
xanh hợp lệ, hãy luôn mang theo bên 
mình mọi lúc. 

 Nếu bất kỳ nhân viên chính phủ nào hỏi, 
bạn không cần nói cho họ biết bạn sinh 
ra ở đâu, bạn đến Hoa Kỳ như thế nào.  

Hay bất cứ điều gì về lịch sử nhập cư của 
bạn. 

 Không nói dối hoặc cung cấp giấy tờ giả 
mạo. 

 Bạn có quyền từ chối đưa thẻ căn cước, 
(ID) giấy tờ cho thấy nước xuất xứ của bạn. 

Nếu bạn nghĩ rằng quyền của bạn đã bị vi phạm, hãy làm như sau: 
 

 Viết xuống tất cả những gì bạn nhớ về 
sự việc. 

 Xin thông tin liên lạc của người đứng 
xem để làm nhân chứng. 

 Ghi xuống số huy hiệu của nhân viên, 
hoặc số xe tuần tra của họ 

 Chụp ảnh các thương tích 

Quỹ Ủng Hộ Cho Việc Tại Ngoại: 
 
Nếu bạn, một người bạn hoặc người thân bị bắt khi tham gia biểu tình và không đủ khả năng để đóng tiền cho 
được tại ngoại, các quỹ bảo lãnh sau đây có thể giúp cho việc N tại ngoại nếu bạn ở trong khu vực của thành 
phố New York. 
 

 The Brooklyn Community Bail Fund (https://brooklynbailfund.org/)  
 The Liberty Fund (https://www.libertyfund.nyc/)  
 Emergency Release Fund (https://emergencyreleasefund.com/).  

 
Nếu bạn bị bắt bên ngoài khu vực thành phố New York trong tham gia biểu tình, bên dưới là danh sách các 
quỹ bảo lãnh của tiểu bang; quỹ bảo lãnh này hoạt động trên phạm vi cả nước: 
 

 National Bail Fund (https://www.communityjusticeexchange.org/nbfn-directory) 
 

Quỹ giáo dục và bảo vệ pháp lý Cho người Mỹ gốc Á Châu (AALDEF) 
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