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Lưu ý: Xin sao chép và dán đầy đủ văn bản phía dưới nếu quý vị sao chép hoặc 
sử dụng bất kỳ phần nào trong tập sách này. 

Mục đích của tập sách này chỉ nhằm đào tạo. Nói một cách khác, tập sách này 
được cộng đồng sở hữu và sẽ luôn miễn phí cho sử dụng công cộng. Tập sách này 
và bất kỳ nội dung nào của nó không thể được sao chép, nhân bản, hay lạm dụng 
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nhận xét, và bản in tập sách, xin kết nối với SEAD tại hi@theseadproject.org và 
www.theseadproject.org.

Tập sách này là một danh sách thuật ngữ công lý xã hội liên quan đến những vấn 
đề thời sự ngày nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ sử dụng nó như một công 
cụ tài nguyên để cụ thể tương tác với cộng đồng tản cư Đông Nam Á nhằm hướng 
đến việc đối thoại, trò chuyện, và để làm tài liệu tham khảo cho những người làm 
việc trực tiếp với người Đông Nam Á.
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bao gồm những nhà phiên dịch, nhà thiết kế, nhà văn, và nhà cố vấn bao gồm: 
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học giả, và người xét duyệt những người với kiến thức sâu sắc mà chúng tôi đã 
học hỏi và trân trọng.
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THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG
Thân gửi Cộng đồng, 

Tại Mỹ, ngôn ngữ về công lý không luôn luôn đồng nghĩa với công bằng cho 
những cộng đồng người Đông Nam Á của chúng ta và những cộng đồng người tị 
nạn và người nhập cư khác. SEAD đã phiên dịch những thuật ngữ công lý xã hội 
này sang tiếng H’Mông, tiếng Khmer, tiếng Lào, và tiếng Việt để những khái niệm 
này có thể được dễ dàng tiếp cận hơn bởi các cộng đồng của chúng ta, bằng cách 
hướng tới việc đối thoại và tương tác. Tuy nhiên, đây không phải là một danh sách 
thuật ngữ toàn diện về mọi mặt. Chúng tôi chia sẻ món quà này với quý vị và đồng 
thời nhận biết rằng không có một cách tiếp cận đúng hay sai trong cách trò 
chuyện sâu sắc và đầy thử thách về những chủ đề công lý xã hội nhạy cảm.  
SEAD không phải là thẩm quyền về cách trò chuyện với những thuật ngữ công lý 
xã hội này, cho nên, chúng tôi khuyến khích quý vị chia sẻ với chúng tôi những 
cách mà quý vị đang sử dụng tập sách này trong đời sống hằng ngày của mình;  
dù đó là tổ chức hoạt động trên đường phố hay nói chuyện với người cao niên về 
công lý.

Những khái niệm này có thể phức tạp, cũng như ngôn ngữ của chúng ta, nhưng 
việc hiểu và nói về công lý qua ánh nhìn giải thực dân không mới mẻ đối với  
chúng ta. Đôi lúc, từ vựng chính xác không tồn tại trong ngôn ngữ di sản của 
chúng ta, và chúng ta cần phải sáng tạo và thương lượng khi phiên dịch chúng. 
Đội ngũ của chúng tôi đã dành sự quan tâm có cố ý để hợp tác với những người 
phiên dịch có kinh nghiệm, người xét duyệt cộng đồng, và cố vấn văn hóa để có 
thể phiên dịch ra những bản dịch chính xác theo ngữ cảnh và thích hợp mà lưu 
loát như ngôn ngữ của chúng ta vậy. Phản hồi của quý vị luôn được đón nhận tại 
http://bit.ly/SEAD-translations. 

Chúng tôi biết rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được công lý ngôn ngữ, 
nhưng chúng tôi hy vọng rằng đây là một khởi đầu tốt đẹp.

Với tinh thần đoàn kết và tình yêu thương,
Gia đình SEAD

LETTER TO COMMUNITY
Dear Community, 

In America, the language for justice doesn’t always translate into equity for our 
Southeast Asian and other refugee and immigrant communities. SEAD translated 
these social justice terms into Hmong, Khmer, Lao, and Vietnamese so these 
concepts are more accessible to our communities by sparking dialog and 
engagement. This is no way a list of comprehensive and exhaustive terms. We 
share this gift with you knowing that there isn’t a right or wrong approach on how 
to have deep and challenging conversations on sensitive topics of social justice. 
SEAD isn't the voice of authority on how to have conversations with these social 
justice terms, so we encourage you to share with us the ways you’re using this 
booklet in your day-to-day life; whether that’s organizing on the streets or talking 
to elders about justice. 

These concepts can be complex, and so are our languages, but we aren’t new to 
understanding and talking about justice from a decolonized lens. Sometimes, the 
exact vocabulary doesn't exist in our heritage languages, and we have to get 
creative and negotiate. Our team has taken intentional care to collaborate with 
experienced translators, community reviewers, and cultural advisers to create 
contextually accurate and relevant translations that are as fluid as our languages. 
Your feedback is always welcome at http://bit.ly/SEAD-translations. 

We know there’s much more work to do on language justice, but we hope this is  
a start. 

Solidarity and Love, 
The SEAD Family

http://bit.ly/SEAD-translations
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Abolition (a-bô-li-sừn):  
Abolish means to put an end to a harmful system. The abolition  
movement started from the fight to end slavery in the United States. 
Today’s movement seeks to abolish policing due to the deaths of  
Black people by police.

Example: The current abolition movement wants to end the harm due 
to policing and reimagine community safety by addressing root issues 
like poverty, addiction, homelessness, and mental health crises.

Ableism (ây-bô-i-sầm): 
Unfair treatment of people living with differences in physical, mental,  
and/or emotional ability.

Example: Having ramps for people with wheelchairs at an event is a way 
to address ableism. 

Accountability (ơ-cao-n-ta-bi-li-ti):
Hurting someone and taking responsibility for the pain. When someone 
harms another, they accept their fault and work with those harmed and/or 
with the community to change their behavior. 

Example: The family of George Floyd want the police to face 
accountability for the wrongful death of George Floyd.

Chủ nghĩa bãi bỏ: 
Bãi bỏ có nghĩa là chấm dứt một hệ thống ác nhân. Phong trào bãi bỏ xuất 
phát từ cuộc đấu tranh chấm dứt chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ. Phong trào bãi 
bỏ ngày nay tìm cách chấm dứt hệ thống cảnh sát kiểm soát cộng đồng 
do hiện trạng người da Đen bị cảnh sát sát hại.

Ví dụ: Phong trào bãi bỏ hiện nay mong muốn chấm dứt những tổn hại 
do chế độ cảnh sát gây ra, và tưởng tượng lại một nền an ninh cộng 
đồng qua việc giải quyết tận gốc các vấn nạn cốt lõi như: nghèo, 
nghiện, vô gia cư, và khủng hoảng sức khỏe tinh thần.

Kỳ thị người khuyết tật: 
Sự đối xử không công bằng với những người có những khác biệt về khả 
năng thể chất, tâm thần, và/hoặc tình cảm.

Ví dụ: Đảm bảo có một đường dốc cho những người dùng xe lăn tại một 
buổi hội họp là một cách giải quyết vấn đề kỳ thị người khuyết tật.

Tinh thần trách nhiệm giải trình:
Gây hại cho người khác và nhận trách nhiệm cho tổn hại ấy. Khi một người 
gây hại cho người khác, họ nhận lỗi của mình và làm việc với những người 
bị hại và/hoặc với cộng đồng để thay đổi hành vi của họ.

Ví dụ: Gia đình của George Floyd yêu cầu cảnh sát phải đối mặt với 
trách nhiệm giải trình cho cái chết oan trái của George Floyd.
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Advocate (át-vô-cây-t):
To speak up for themselves and their community, actively supporting a 
certain person, group, or cause.

Example: Students advocated for Asian American history to be included 
in their class.

Agency (ây-chần-sì): 
The capacity to act independently and to make free choices.

Example: Immigrants can gain agency over their health when they have 
forms translated in their languages.

Ageism (ây’ch-i-sừm):
Unfair treatment of people based on age, whether young or old. 

Example: Older job applicants are often rejected because of ageism.

Ủng hộ/Vận động/Bênh vực:
Lên tiếng cho chính mình và cộng đồng của mình, chủ động ủng hộ một 
người, một nhóm, hay một mục đích nào đó.

Ví dụ: Học sinh sinh viên ủng hộ/vận động đưa lịch sử người Mỹ gốc Á vào 
lớp học của mình.

Tự chủ: 
Khả năng hành động và quyết định một cách độc lập.

Ví dụ: Những người nhập cư sẽ có thể tự chủ về sức khỏe của mình khi 
giấy tờ/các mẫu ̣điền (y tế) được phiên dịch sang ngôn ngữ của họ.

Phân biệt tuổi tác:
Sự đối xử không công bằng dựa trên tuổi tác, bất kể đối với người lớn tuổi 
hay nhỏ tuổi.

Ví dụ: Những người xin việc làm lớn tuổi hơn thường bị từ chối vì nạn 
phân biệt tuổi tác.
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Ally (a-lai): 
People who address their privilege and work to be in solidarity with 
oppressed groups in the struggle for shared liberation.

Example: The Asian community is asking for allies to listen, show up, 
and take action against increasing anti-Asian racism since the  
pandemic started.

Anti-Blackness (an-tai b’lắc-nét-s): 
Behaviors, actions, and practices that are opposed to or hostile  
towards Black people. Anti-Blackness describes the inability to 
recognize Black humanity. 

Example: Believing that all Black people are criminals is a form of  
anti-Blackness. 

BIPOC (Black, Indigenious, People of Color) 
(BAI-POÓC, b’lắc, in-đi-chơ-nớt-s, pi-pồ óp co-lờ): 
This term stands for Black, Indigenous, People of Color. It is meant  
to unite all people of color in the work for shared liberation while 
intentionally acknowledging that not all people of color face the  
same levels of injustice.

Example: Companies can help create better leadership pathways for  
BIPOC leaders.

Đồng minh: 
Những người nhận ra đặc quyền của mình và cố gắng hành động đoàn 
kết cùng với những nhóm bị áp bức trong cuộc đấu tranh giành tự do/
công bằng cho mọi người. 

Ví dụ: Cộng đồng người châu Á yêu cầu những đồng minh của mình 
lắng nghe, có mặt, và hành động chống lại nạn phân biệt chủng tộc đối 
với người gốc Á ngày càng gia tăng kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Kỳ thị người da Đen: 
Những cư xử, hành động, và tập tục chống lại người da Đen. Kỳ thị người 
da Đen nghĩa là không thể nhận ra nhân tính của người da Đen.

Ví dụ: Tin rằng tất cả người da Đen đều là tội phạm chính là một hình 
thức kỳ thị người da Đen. 

BIPOC [Người da Đen (Black), Người Bản địa (Indigenous), 
Người da Màu (People of Color)]:  
Thuật ngữ này chỉ những người da Đen, người Bản địa, và người da Màu. 
Tại Mỹ, thuật ngữ này được dùng để đoàn kết tất cả người da Màu nhằm 
đấu tranh cho tự do chung, và đồng thời công nhận rằng không phải 
người da Màu nào cũng bị đối xử bất công như nhau.

Ví dụ: Các công ty có thể giúp kiến tạo những đường hướng phát triển 
tốt hơn cho những nhà lãnh đạo người da Đen, người Bản địa, và người 
da Màu.
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Bias (bai-át-s): 
A conscious or unconscious unfair judgment.

Example: Judges who are biased often give Black people harsher 
criminal sentences.

Black people (b’lắc pi-pồ): 
People who self-identify their genetic ancestry with roots from Africa. 
Originally used as a derogatory term in the past, now being used as a way 
to reclaim pride. 

Example: Black people, like Martin Luther King Jr., paved the way for 
racial equity in America.

Black Lives Matter (b’lắc lai-v-s ma-tờ, (BI-EO-EM)): 
A movement to address systemic state violence against African 
Americans. 

Example: Through their organizing, the Black Lives Matter movement 
has helped the world see that Black lives should not matter less than 
others. 

Định kiến: 
Một phán xét/đoán không công bằng, có ý thức hay vô ý thức.

Ví dụ: Các thẩm phán có định kiến thường kết án tù hình sự nặng hơn 
đối với người da Đen.

Người da Đen: 
Những người tự nhận có tổ tiên với nguồn gốc từ châu Phi.  Ban đầu, thuật 
ngữ này được sử dụng với ý nghĩa miệt thị, nhưng giờ đây được sử dụng 
nhằm lấy lại niềm tự hào.

Ví dụ: Những người da Đen, như mục sư Martin Luther King Jr., mở 
đường cho bình đẳng chủng tộc tại Hoa Kỳ.

Mạng Sống Người Da Đen Đáng Trân Trọng (Black Lives 
Matter/BLM): 
Một phong trào xã hội nhằm giải quyết vấn đề bạo lực có hệ thống đối với 
người Mỹ da Đen.

Ví dụ: Thông qua hoạt động/tổ chức xã hội, phong trào Mạng Sống 
Người Da Đen Đáng Trân Trọng đã giúp thế giới thấy được rằng mạng 
sống của người da Đen không kém phần quan trọng so với những nhóm 
người khác.
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Colonization (cô-lô-nai-giây-sần): 
The conquest of territory and people by imperial forces. 

Example: The French colonized Cambodia, Laos, and Vietnam.

Cisgender (xít-chen-đơ):
A term for people whose gender identity matches the biological sex they 
were assigned at birth.

Example: Someone who identifies as a woman and was assigned 
female at birth is a cisgender woman.

Thực dân/thuộc địa hóa: 
Việc xâm chiếm một lãnh thổ và dân của lãnh thổ ấy bằng lực lượng đế 
quốc.

Ví dụ: Thực dân Pháp thuộc địa hóa/chiếm Campuchia, Lào, và Việt 
Nam làm thuộc địa.

Người thuận (hợp) giới:
Thuật ngữ để chỉ những người có bản dạng giới khớp với giới tính sinh học 
của mình khi sinh.

Ví dụ: Một người tự nhận mình là phụ nữ và có giới tính sinh học là nữ 
khi sinh là một người phụ nữ thuận giới.
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Classism (c’lát-si-sừm): 
Treating people unfairly and unequally based on how much wealth they 
have.

Example: Judging people without housing or cars are forms of classism.

Colorism (co-lơ-ri-sừm): 
Discrimination against people based solely on the darkness or lightness 
of their skin tone. This is often seen in prejudicial treatment given to 
people with darker skin in comparison to people with lighter skin. 

Example: Colorism in families occurs when children with lighter skin are 
praised for their beauty but their cousins with darker skin are told to 
stay out of the sun and to use whitening lotions.

Phân biệt giai cấp: 
Đối xử với người khác một cách không công bằng dựa trên việc họ giàu 
nghèo ra sao.

Ví dụ: Phán xét những người không có nhà ở hoặc xe cộ là một hình 
thức phân biệt giai cấp.

Phân biệt màu da: 
Phân biệt đối xử dựa trên màu da. Người với màu da ngăm hơn thường bị 
đối xử kém hơn so với người với màu da sáng/nhạt hơn.

Ví dụ: Phân biệt màu da trong gia đình xảy ra khi trẻ em với da sáng/
nhạt hơn được khen là đẹp, nhưng anh chị em họ với da tối/sạm/ngăm 
hơn được khuyên tránh nắng và sử dụng kem chống nắng.
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Decolonize (đì-co-lo-nai-z): 
A liberatory process for Native Americans and other communities of 
color that were colonized by imperial forces. The goal of decolonization 
is to move toward self-determination for communities reclaiming their 
lands, governance, resources and cultures.

Example: For many Native American people, reconnecting with 
traditional arts and spiritual practices is important to decolonizing their 
way of life.

Defund (đì-phân): 
To stop providing funding and resources to institutions and systems 
which are harmful to communities. 

Example: The campaign to “Defund the Police’’ is asking cities to 
move funding from police budgets to social services that address 
basic community needs such as housing, education, employment, and 
health care services.

Demilitarize (Đi-mi-li-tơ-rai-z): 
To remove military equipment and tactics from policing that are 
commonly seen in war zones such as weaponized drones, grenade 
launchers, and armored vehicles. 

Example: After a SWAT (Special Weapons and Tactics) Team killed an  
innocent, unarmed woman named Breonna Taylor in her bed, there 
have been increasing calls to demilitarize the police.

Giải thực dân hóa: 
Một quá trình tìm tự do của người Mỹ Bản địa (Native Americans) và những 
cộng đồng da màu khác bị các lực lượng đế quốc chiếm làm thuộc địa. 
Mục đích của việc giải thực dân là hướng tới quyền tự quyết dân tộc/cộng 
đồng, lấy lại đất đai, quyền quản trị, tài nguyên và văn hóa.

Ví dụ: Đối với nhiều người Mỹ Bản địa (Native Americans), nối lại nghệ 
thuật truyền thống và nghi lễ tâm linh quan trọng trong việc giải thực 
dân trong lối sống của họ.

Cắt giảm ngân sách: 
Ngừng cấp phát ngân sách và tài nguyên cho các định chế và hệ thống 
gây tổn hại cho người dân.

Ví dụ: Cuộc vận động “Cắt giảm ngân sách cảnh sát” (Defund the 
Police) là nhằm yêu cầu các thành phố chuyển ngân quỹ cảnh sát sang 
các dịch vụ xã hội phục vụ nhu cầu cơ bản của người dân như: các dịch 
vụ nhà ở, giáo dục, việc làm, và y tế.

Phi quân sự hóa: 
Tước bỏ vũ khí/trang và chiến thuật quân sự khỏi ngành cảnh sát thường 
được sử dụng trong chiến trường dân sự như máy bay không người lái, 
súng phóng lựu, và xe bọc thép.

Ví dụ: Sau khi một đội SWAT (Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt/đội đặc 
công) giết chết một phụ nữ vô tội, không có vũ trang tên Breonna Taylor 
ngay tại giường ngủ của cô ấy, những lời kêu gọi phi quân sự hóa cảnh 
sát đã gia tăng.
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Tản cư: 
Những cộng đồng người bị phân tán, sống xa nguyên quán do các sự kiện 
lịch sử bắt buộc họ phải rời khỏi quê hương. Họ vẫn giữ được mối liên hệ 
với quê hương của mình bằng cách bảo tồn ngôn ngữ, văn hóa, và lịch sử 
của họ. 

Ví dụ: Sau những cuộc chiến tranh tại Đông Nam Á, người H’Mông, người 
Khmer, người Lào, người Việt, và các nhóm dân tộc khác chiếm hơn 3 triệu 
người trong cộng đồng tản cư Đông Nam Á sinh sống tại Pháp, Úc, Mỹ, và 
nhiều nước khác.

Tính đa dạng: 
Khi một nhóm người có những thành viên với những trải nghiệm, đạo lý, 
niềm tin, và đặc tính khác nhau. Tại Hoa Kỳ, thuật ngữ này chỉ nhóm người 
dân với hoàn cảnh quốc tịch, dân tộc, chủng tộc, giới tính, giới dục, giai 
cấp, v.v. khác nhau.

Ví dụ: Một nơi làm việc có tính đa dạng khi nhân viên bao gồm những 
người có hoàn cảnh chủng tộc, giai cấp, giới tính và cách nhìn nhận  
khác nhau.

Phân biệt đối xử: 
Thái độ và hành vi đối xử bất công giữa các nhóm người và cá nhân trong 
xã hội: từ việc phân phối tài sản, tài nguyên, dịch vụ một cách không công 
bằng, cho đến việc hạn chế một số nhóm khỏi việc tham gia xã hội do địa 
vị “thấp kém” của họ.

Ví dụ: Một người không được nhận làm cho một công việc mà họ có 
đủ điều kiện chỉ vì có tên “nước ngoài” chính là một hình thức phân biệt 
đối xử. 

Diaspora (đai-át-s-pô-ra): 
Dispersed communities of people who live outside their place of origin 
due to historical events that caused them to leave their homelands.  
They remain connected to their homelands by preserving languages, 
cultures, and histories.

Example: After the wars in Southeast Asia; Hmong, Khmer, Lao, 
Vietnamese, and other ethnic groups make up more than 3 million  
in the Southeast Asian diaspora living in France, Australia, U.S, and 
other countries.

Diversity (đai-vơ-si-ti):
Having people with different experiences, values, beliefs, and 
characteristics. In the U.S., residents have a wide range of national, ethnic, 
racial and other backgrounds. The term is also used to include aspects of 
gender, sexual orientation, class, and much more.

Example: In a workplace, diversity means your staff is made of people  
who have different backgrounds and perspectives.

Discrimination (đít-s-c’ri-mi-nây-sần): 
The unfair treatment or unequal allocation of goods, resources, and 
services, and the limitation of access to full participation in society based 
on individual membership in a particular social group. 

Example: Not being hired for a job you are qualified for because your 
name sounds “foreign” is a form of discrimination.
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Disenfranchised (đít-s-en-ph’ran-chai-z-d): 
Being deprived of power and/or access to rights, opportunities,  
and services. 

Example: Latinx children who cross the border are disenfranchised 
when they are separated from their parents.

Equity (ê-qui-ti): 
A fair outcome achieved by giving people access to the amount and types 
of resources they need. While equality focuses on the equal distribution of 
resources, equity focuses on equal results. Equity seeks to bring justice 
by deeply considering structural factors that benefit some communities 
and not others. 

Example: Schools are working towards equity by providing English as a 
Second Language classes for refugee and immigrant students.

Ethnocentrism (ét-nô-xen-tri-sừm):
A belief that one’s nation or ethnic group is superior to others.

Example: An ethnocentric belief among some Americans is that their 
country and culture is superior to every other nation in the world.

Tước bỏ quyền lợi:
Khái niệm chỉ việc cá nhân hoặc nhóm người bị ngăn cấm không thể tiếp 
cận quyền lợi xã hội, cơ hội, và dịch vụ cơ bản mà họ đáng được hưởng.

Ví dụ: Trẻ em người Mỹ Latinh băng qua biên giới bị tước bỏ quyền khi 
các em bị tách khỏi gia đình mình.

Công bằng: 
Một kết quả hợp lý đạt được qua việc cho người dân được tiếp cận với số 
lượng và loại tài nguyên mà họ cần. Nếu sự tương đẳng tập trung vào quá 
trình phân phối tài nguyên sao cho đồng đều, thì sự công bằng tập trung 
vào việc cho ra kết quả đồng đều. Sự công bằng muốn đem lại công lý 
bằng cách cân nhắc kỹ càng những yếu tố bất bình đẳng mang tính hệ 
thống. 

Ví dụ: Những trường học hiện đang hướng đến sự công bằng bằng cách 
cung cấp các lớp học tiếng Anh thêm cho những học sinh người tị nạn 
và người nhập cư.

Chủ nghĩa vị chủng: 
Quan điểm rằng đất nước hoặc dân tộc này tốt hơn mọi đất nước/dân tộc 
khác.

Ví dụ: Một quan điểm thuộc chủ nghĩa vị chủng của một số người Mỹ là 
đất nước và văn hóa của họ tốt hơn so với mọi nước khác trên thế giới.
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Feminism (phe-mi-ni-sừm): 
A theory that believes in social, economic, and political equality of all 
people, regardless of gender, sexuality, race, body size, class, ability, or 
religion. Feminism centers the struggles of women and LQBTQIA+ people 
of color. 

Example: The success of the #MeToo movement was primarily led by  
feminist thinking.

Genocide (chê-nô-xai-đ): 
The intentional attempt to completely erase or destroy groups of people 
based on their specific identities through structural oppression and/or 
open acts of physical violence.

Example: During the Cambodian genocide from 1975-1979, almost 2 
million Cambodians died under the Khmer Rouge regime.

Gentrification (gien-tri-phi-cây-sần): 
The displacement of historically poor and/or oppressed communities in 
neighborhoods, in order to make way for privileged and wealthy 
individuals and businesses.

Example: When companies tear down houses in poor neighborhoods to 
build luxury condos, they gentrify the neighborhood and increase the 
costs of housing for everyone.

Nữ quyền luận:
Một hệ thống tư tưởng tin vào công bằng xã hội, kinh tế, và chính trị của 
tất cả mọi cá nhân, bất chấp/luận giới tính, giới dục, chủng tộc, kích thước 
cơ thể, giai cấp, khả năng, hay tôn giáo. Nữ quyền luận tập trung vào đấu 
tranh cho người nữ và những người da màu đa dạng giới (LGBTQIA+).

Ví dụ: Thành công của phong trào #MeToo được chủ yếu lãnh đạo bởi 
tư duy nữ quyền.

Diệt chủng: 
Tội ác nhằm tiêu diệt hoàn toàn hoặc xoá bỏ sự tồn tại của một cộng 
đồng người, những người có các danh tính cụ thể thông qua việc áp bức 
có hệ thống và/hoặc các hành vi bạo lực công khai.

Ví dụ: Trong cuộc diệt chủng ở Campuchia từ 1975-1979, gần 2 triệu 
người Campuchia bỏ mạng dưới chế độ Khmer Đỏ.

“Thay máu” đô thị/trung lưu hoá: 
Di dời những cộng đồng nghèo khó và/hoặc bị áp bức khỏi nơi họ ở để có 
chỗ cho những cá nhân và các doanh nghiệp có đặc quyền và giàu có.

Ví dụ: Khi những công ty phá bỏ nhà cửa trong những khu phố nghèo 
để xây dựng căn hộ sang trọng, họ trung lưu hoá khu nhà ở và tăng giá 
cả nhà đất cho tất cả mọi người, đặc biệt gây tổn hại đến người nghèo.
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Tội ác vì thù ghét/hận: 
Hành vi bạo lực bị coi là tội ác mang tính thù ghét/hận khi thủ phạm cố ý 
tấn công một người dựa trên chủng tộc, giới dục, tôn giáo, khả năng, v.v. 
của họ.

Ví dụ: Trong suốt đại dịch, COVID-19 bị gọi là “Vi-rút Trung Quốc”  
bởi một số trong truyền thông, dẫn đến sự gia tăng của tội ác vì  
thù ghét/hận đối với người gốc Á tại Hoa Kỳ.

Kỳ thị đồng tính: 
Một dạng phân biệt đối xử xuất phát từ nỗi ác cảm vô lý đối với những 
người đồng tính hoặc LGBTQIA+ (đa dạng giới). Kỳ thị này cũng là kỳ thị hệ 
thống cản trở những người đồng tính tiếp cận được với tài nguyên và cơ 
hội, và ngăn cản sự an toàn hoặc sự tiếp nhận từ xã hội.

Ví dụ: Những quan niệm kỳ thị đồng tính khiến nhiều nhà lãnh đạo tôn 
giáo không công nhận các cặp đôi đồng tính.

Hate Crime (hấy-t c’rai-m): 
A form of violence where a perpetrator intentionally targets someone 
based on their race, sexuality, religion, ability, etc. 

Example: During the pandemic, COVID-19 was called “China Virus” by 
some in the media, which led to an increase of hate crimes against 
Asians in America.

Homophobia (hô-mô-phô-bi-a): 
A form of discrimination originating from irrational fear or dislike of people 
who identify as homosexual or LGBTQIA+. It’s also the structural 
discrimination that prevents those who identify as homosexual from 
having access to resources and opportunities, and prevents them from 
feeling safe or acknowledged in society. 

Example: Homophobic beliefs stop many church leaders from 
recognizing same-sex couples.
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Người nhập cư: 
Là những người quyết định rời khỏi quê nhà để chuyển đến nước khác với 
ý định ở đó vĩnh viễn. 

Ví dụ: Một gia đình quyết định chuyển sang nước khác để họ có thể mở 
rộng kinh doanh gia đình là những người nhập cư.

Người Bản địa: 
Những sắc tộc định cư đầu tiên hoặc trước nhất của một vùng đất và có 
một mối quan hệ sâu sắc, lâu dài nhất với vùng đất ấy.

Ví dụ: Người Bản địa Mỹ (Native Americans) là người Bản địa của vùng 
đất mà hiện tại được biết đến là Hoa Kỳ.

Bất công: 
Một tình huống bất công hoặc vi phạm quyền của một cá nhân.

Ví dụ: Vụ sát hại George Floyd bởi bạo lực cảnh sát là một bất công.

Immigrant (im-mi-g’rần-t): 
An immigrant is someone who makes a conscious decision to leave their 
homeland and move to a foreign country with the intention of settling 
there permanently.

Example: A family who decides to move to another country so they can 
expand their family business are immigrants. 

Indigenous people (ìn-đi-chơ-nớt-s pi-pồ): 
Ethnic groups of people who are the original or earliest known inhabitants 
of an area or land and have the longest relationship to it. 

Example: Native Americans are Indigenous to what is currently known 
as the United States of America.

Injustice (in-chớt-x’tít-s):
 An unfair situation or violation of someone’s rights.

Example: The murder of George Floyd by police brutality was an 
injustice. 
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Bao hàm/gồm: 
Việc công nhận và chủ động bao gồm những cá nhân và nhóm yếu thế 
(từng bị loại trừ hoặc bỏ mặc trong lịch sử) vào thành phần chủ chốt và ra 
quyết định trong các hoạt động xây dựng xã hội.

Ví dụ: Đưa ra những chính sách bao hàm/gồm đảm bảo rằng tất cả mọi 
người từ những nhóm xã hội khác nhau đều có đầy đủ tài nguyên.

Phân tích xen kẽ/giao thoa:
Hệ thống tư tưởng giao thoa nhìn vào cách các cộng đồng khác nhau bị
ảnh hưởng bởi các hệ thống quyền lực đan xen. Đây là một cách xác định 
khó khăn toàn diện về một cá nhân bằng cách cân nhắc bức tranh toàn 
cảnh ảnh hưởng tới trải nghiệm xã hội, như là chủng tộc, giai cấp, giới
tính, giới dục, tình trạng nhập cư, tình trạng pháp lý, trình độ học vấn, tiếp 
nhận lương thực, v.v.

Ví dụ: Chủ nghĩa môi trường theo phân tích xen kẽ/giao thoa cho rằng 
sức khỏe của dòng sông Cửu Long liên quan đến sức khỏe và phúc lợi 
của những nông dân sống gần nó. 

Inclusion (in-c’lu-sần): 
Bringing traditionally excluded individuals and/or groups into processes, 
activities, and decision/policy making in a way that shares power and 
welcoming spaces. 

Example: Creating inclusive policies and practices that ensure that all 
people from different social groups have access to resources.

Intersectional (in-tơ-séc-sân-nồ): 
Intersectional theory looks at how different communities are affected by 
overlapping systems of power. It is a holistic way of identifying a person’s 
struggle by taking into account the larger forces that shape their social 
experience, such as race, class, gender, sexual orientation, immigration 
status, legal status, education levels, access to food, and so on.

Example: Intersectional environmentalism looks at how the health of 
the Mekong river is also connected to the health and wellbeing of the 
farmers living around it.
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Internalized Oppression (in-tơ-nồ-lai-z-đ óp-p’rét-sần): 
Destructive patterns of feelings and behaviors experienced by the people 
who are targets of oppression, turned inward upon themselves and 
directed at other members of the target group. 

Example: Because of internalized oppression, communities of color 
may not speak up as much in meetings because they are afraid it won’t 
be seen as important enough.

LGBTQIA+ (eo-chi-bi-ti-qiu-ai-ây p’lớt-s): 
The umbrella term for a community of people who identify as lesbian, gay, 
bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, asexual, and more.

Example: In 2015, the Supreme Court declared same sex-marriage a 
constitutional right, a historic moment for the LGBTQIA+ community.

Marginalize (ma-zi-nờ-lai-z):
To push to the edges, outside the mainstream spaces. Marginalized 
groups of people are often denied access to resources and their voices, 
histories, and perspectives are ignored.

Example: Marginalized people are often denied employment because 
of their immigration status.

Áp bức tự thân: 
Cảm xúc và hành vi có hại lặp đi lặp lại trải nghiệm bởi những người là 
mục tiêu/đối tượng của áp bức, tự hướng vào chính mình và nhắm đến các 
thành viên của cùng một nhóm mục tiêu/đối tượng ấy (giống với tâm lý 
nhược tiểu).

Ví dụ: Do áp bức tự thân, những cộng đồng người da màu có thể không 
lên tiếng nhiều khi họp mặt vì họ sợ rằng lời nói của họ không được coi 
là đủ quan trọng.

LGBTQIA+: 
Một thuật ngữ chung cho cộng đồng người đồng tính nữ (lesbian), người 
đồng tính nam (gay), người song tính (bisexual), người chuyển giới 
(transgender), người đa dạng giới (queer), người đang tìm hiểu 
(questioning), người liên giới (intersex), người vô tính (asexual), v.v. 

Ví dụ: Vào năm 2015, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tuyên bố rằng hôn nhân 
đồng tính là một quyền hiến định, một thời khắc lịch sử đối với cộng 
đồng người LGBTQIA+.

Loại trừ xã hội/Ngoại biên hoá: 
Bị đẩy ra ngoài lề, ra khỏi những luồng không gian chính thức. Những 
nhóm người bị loại trừ/ngoại biên hoá thường bị khước từ tài nguyên và 
tiếng nói/nguyện vọng, lịch sử, và quan điểm của họ bị bỏ qua.

Ví dụ: Những người bị loại trừ/ngoại biên hoá khỏi xã hội thường bị từ 
chối việc làm vì tình trạng nhập cư của họ. 
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Microaggression (mai-c’rô-ờ-g’rét-sân): 
The everyday verbal, nonverbal, and environmental slights, snubs, or 
insults, whether intentional or unintentional, which communicate hostile, 
derogatory, or negative messages that are primarily experienced by 
marginalized groups. 

Example: A microaggression could be something as simple as a 
manager continuing to say their employee’s name incorrectly, even after 
working together for many years.

Model Minority Myth (mo-đồ mai-no-ri-ti mít):
A stereotype that is often used against Asian and other ethnic, racial, and 
religious groups; the myth is that minority groups who are assumed to have 
achieved a higher degree of success than other groups are seen as the 
ideal model for assimilation in which other groups are unfairly compared to. 
This success is typically measured in income, education, etc. 

Example: The model minority myth is heavily used against Asian 
Americans, who are upheld to high expectations and pitted against other 
people of color. This often leads to ignoring or dismissing their concerns.

Công kích ngầm: 
Những hành động qua lời nói, cử chỉ, bầu không khí hằng ngày (dù cố ý 
hay không cố ý) nhằm nói xéo, hắt hủi, hay miệt thị, biểu thị một môi 
trường thù địch, đối với các nhóm bị đẩy ra ngoại biên xã hội.

Ví dụ: Công kích ngầm có thể là một thứ đơn giản như một quản lý tiếp 
tục phát âm tên nhân viên của mình sai, mặc dù đã làm việc với nhau 
trong vòng nhiều năm.

Thiểu số gương mẫu: 
Định kiến thường được sử dụng chống những người gốc Á và những dân 
tộc, sắc tộc, và tôn giáo khác; một khái niệm hoang đường rằng những 
nhóm thiểu số được cho là thành công hơn so với những nhóm khác được 
coi là một mô hình lý tưởng của đồng hóa mà các nhóm khác bị so sánh là 
bất công. Thành công này thường được đánh giá bằng thu nhập, học vấn, 
v.v.

Ví dụ: Hoang tưởng về thiểu số gương mẫu thường xuyên được sử 
dụng đối với người Mỹ gốc Á, những người được đặt nhiều kỳ vọng vào 
và thường bị đem ra so sánh với những người da màu khác. Điều này 
thường dẫn đến những mối quan ngại của người gốc Á bị phớt lờ hoặc 
gạt bỏ.
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Phong trào:
Nỗ lực để tổ chức huy động mọi người nhằm giải quyết các vấn đề có hệ 
thống hoặc những sự bất có hệ thống khi xây dựng một giải pháp khác.

Ví dụ: Mạng Sống Người Da Đen Đáng Trân Trọng (Black Lives Matter) 
là một phong trào toàn cầu, nâng cao nhận thức về tỷ lệ người da Đen 
bị giết bởi bạo lực cảnh sát không cân xứng. 

Chế độ phụ hệ: 
Một hệ thống xã hội khi đàn ông sở hữu quyền lực chính và ảnh hưởng 
trong những không gian chính trị, xã hội, kinh tế, pháp lý, và gia đình. Chế 
độ phụ hệ ưu tiên tư duy và quyết định thống trị bởi nam giới, và tập trung 
vào biện luận hoặc góc nhìn thế giới quan nam giới.

Ví dụ: Trong quan hệ gia đình, chế độ phụ hệ có nghĩa là chỉ người đàn 
ông trong nhà mới được phép quyết định tương lai và phúc lợi của bạn 
đời và con cái họ.

Bạo lực cảnh sát: 
Dùng lực quá mức. Những hành vi thô bạo được nhà nước thừa nhận 
chống lại người dân một cộng đồng, từ việc quấy rối qua lời nói tới hành 
hung, gây thiệt hại tài sản và tính mạng.

Ví dụ: Cái chết của George Floyd, Breonna Taylor, Fong Lee, và những 
người khác bởi cảnh sát là một hình thức bạo lực cảnh sát.

Movement (mu-v-mền-t): 
The effort to organize people to address systemic problems or injustices 
while building an alternative vision or solution. 

Example: Black Lives Matter has been a global movement, increasing 
visibility of the disportunate rates that Black people are killed by  
police brutality.

Patriarchy (pây-tri-a-ki): 
A social system where men have primary power and influence in the 
political, social, economic, legal, and familial spaces. Patriarchy favors 
male-dominated thinking, decision-making, and is centralized on the male 
narrative or perspective of how the world works and should work.

Example: In a family dynamic, patriarchy means only the man of the 
house is allowed to make decisions for their partner and children’s 
well-being and future. 

Police Brutality (pô-lí-s b’ru-ta-li-ti): 
Excessive use of force. State sanctioned violence against community 
members, including verbal harassment, property damage, assault, and 
death. 

Example: The deaths of George Floyd, Breonna Taylor, Fong Lee, and 
others by officers are forms of police brutality.
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Power (pao-ờ): 
The ability to access certain privileges and influence, such as wealth, jobs, 
resources, and behaviors.

Example: The principal of a school holds more power than teachers to 
change its student detention policies.

Prejudice (p’re-chu-đít-x): 
A negative assumption of others based on stereotypes popularized by 
society. Prejudices are learned and can be unlearned. 

Example: A White neighbor who has never interacted with his Southeast 
Asian neighbors holds prejudice against them that they may not know 
English.

Privilege (p’ri-vi-lét-ch): 
Holding special access to social, political, and economic power including 
preferential treatment given by society to members of dominant groups, 
such as White people and those who are wealthy.

Example: Due to their privilege, wealthy celebrities and political leaders 
were involved in a bribery scandal that helped their children get into 
elite schools.

Quyền lực:
Khả năng để có được một số đặc quyền và ảnh hưởng, như là tài sản, việc 
làm, tài nguyên, và hành vi.

Ví dụ: Hiệu trưởng của một trường học có nhiều quyền lực hơn giáo 
viên để thay đổi nội quy trừng phạt học sinh.

Thành kiến: 
Một giả định xấu về những người khác dựa vào những rập khuôn được xã 
hội phổ biến. Thành kiến được hấp thụ và cũng có thể được từ bỏ.

Ví dụ: Một láng giềng người da Trắng chưa bao giờ giao tiếp với hàng xóm 
người Đông Nam Á có thành kiến chống lại họ và cho rằng họ không biết 
tiếng Anh.

Đặc quyền: 
Có trong tay đặc quyền sử dụng quyền lực xã hội, chính trị, và kinh tế, 
kèm thêm được xã hội dành ưu đãi cho những nhóm có thế lực, như dân 
da Trắng và những người giàu có.

Ví dụ: Do đặc quyền của mình, những người nổi tiếng giàu có và nhà lãnh 
đạo chính trị đã dính dáng đến một vụ bê bối đút lót nhằm giúp con cái họ 
được tuyển vào những trường học ưu tú, hàng đầu.



Liên hợp công nghiệp nhà tù: 
Một hệ thống các cơ quan chính phủ và các công ty tư nhân hợp tác để 
thu lợi nhuận từ việc giam tù nhân.

Ví dụ: Liên hợp công nghiệp nhà tù là một hình thức nô lệ thời hiện đại 
bằng cách sử dụng tù nhân làm lao động miễn phí hoặc rẻ cho nhiều 
nghề, kể cả những nghề nguy hiểm như thi công và chữa cháy rừng.

Trừng trị: 
Hình thức công lý tập trung vào việc trừng phạt người có tội. Một “hệ 
thống công lý xoay quanh hình phạt” cho rằng xã hội sẽ an toàn hơn nếu 
những người phạm pháp bị trừng phạt bằng cách giam giữ, đày đọa, và 
biệt giam.

Ví dụ: Cách giáo dục mang tính trừng trị trong trường học là phạt những 
học sinh đến chậm, muộn hay trốn học, bỏ tiết bằng cách cấm túc/giữ 
lại ở trường. Tuy nhiên, những học sinh đến lớp muộn thường gặp nhiều 
vấn đề ngoài trường học, như không có cách đưa đón đến trường hay 
tài chính gia đình. Trừng trị những học sinh này không giúp các em hay 
giải quyết vấn đề của các em.

Prison Industrial Complex (p’ri-sần in-đớt-s-tri-ồ com-p’léc-x): 
A system of government agencies and private companies working 
together to profit from putting people in prisons. 

Example: The prison industrial complex is a form of modern day slavery 
by using prisoners as free or cheap labor for many jobs including 
dangerous occupations like construction and fighting wildfires.

Punitive (piu-ni-tịp): 
The practice of punishment as a form of justice. A punitive justice system 
believes that by punishing people who break laws with incarceration, 
suffering, and isolation; it will create a safer society.

Example: A punitive practice in schools is punishing students who are 
tardy, late, or skip class by putting them in detention. However, students 
who are late to class often struggle with issues outside of school, like 
getting transportation to school or family finances. Punishing these 
students does not support the student or resolve their issues.
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Chủng tộc: 
Chỉ những nhóm và nền văn hóa có chung các nét ngoại hình và đặc 
trưng cụ thể. Chủng tộc khác với sắc (có chung nền văn hóa, ngôn ngữ, tổ 
tiên, phong tục tập quán, và tín ngưỡng).

Ví dụ: Chủng tộc châu Á bao gồm nhiều nhóm sắc tộc và quốc tịch như 
người H’Mông, người Hàn Quốc (Triều Tiên/Cao Ly), người Đài Loan, 
người Lào, người Việt, người Trung Hoa, người Campuchia, và hơn hàng 
trăm sắc tộc khác.

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc: 
Niềm tin rằng chủng tộc là một yếu tố quan trọng quyết định đặc trưng và 
năng lực con người, và rằng sự khác biệt chủng tộc suy ra là nền tảng tự 
nhiên cho đẳng cấp xã hội với tính ưu việt gắn liền với một chủng tộc cụ 
thể.

Ví dụ: Cái chết của George Floyd đã làm nổi bật sự phân biệt chủng tộc 
mà nhiều người Mỹ da Đen đã trải qua dưới tay cảnh sát.

Người tị nạn: 
Những người chạy trốn khỏi chiến tranh, bạo lực, xung đột, và/hoặc áp 
bức từ đất nước/nguyên quán của họ và vượt biên để tìm kiếm an toàn và 
xin tị nạn tại một đất nước khác.

Ví dụ: Tiểu bang Minnesota là mái nhà của hơn 500.000 người tị nạn 
Đông Nam Á sau Chiến tranh ở Việt Nam và Chiến tranh Bí mật, bao 
gồm người Campuchia, người H’Mông, người Lào, người Việt, và nhiều 
sắc tộc khác.

Race (rây-x): 
Refers to groups and cultures who share certain distinctive physical traits 
and characteristics. This is different from ethnicity, which refers to shared 
cultures, language, ancestry, practices, and beliefs. 

Example: The Asian race includes numerous ethnic groups and 
nationalities, such as Hmong, Korean, Taiwanese, Laotian, Vietnamese, 
Chinese, Cambodian and more than hundreds of ethnicities. 

Racism (rây-xi-sừm): 
A belief that race is a fundamental determinant of human traits and 
capacities and that racial differences produce an inherent superiority of a 
particular race. 

Example: The death of George Floyd has highlighted the racism that 
many Black Americans experience at the hands of police.

Refugee (re-phiu-gi): 
People who have fled war, violence, conflict, and/or persecution from their 
country of origin and have crossed borders to seek safety and asylum in 
another country. 

Example: Minnesota is home to more than 500,000 Southeast Asian 
refugees after the Vietnam War and Secret War, including Cambodian, 
Hmong, Lao, Vietnamese and other ethnic groups. 
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Kiên cường: 
Khả năng chịu đựng, bật lại, hồi phục, và phát triển từ những trải nghiệm 
khó khăn.

Ví dụ: Những người sống sót qua chiến tranh, sau chấn thương tâm lý, 
và nghèo khó là kiên cường.

Quyền (dân quyền và nhân quyền): 
Quyền vốn có của tất cả mọi người, bất kể chủng tộc, giới tính, quốc tịch, 
sắc tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, hay địa vị nào khác.

Ví dụ: Có được tự do quan điểm và ngôn luận là một nhân quyền.

Quyền tự quyết: 
Có được quyền tự do để sống như ý mình muốn và có khả năng tự điều 
khiển vận mệnh của mình, mà không cần tham vấn hay bị can thiệp bởi 
bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì khác.

Ví dụ: Trong suốt đại dịch, các cộng đồng đã làm việc hướng đến  
quyền tự quyết bằng cách xây dựng hệ thống tương trợ như cung  
cấp bữa ăn miễn phí và hỗ trợ tiền mặt.

Resilience (rè-si-li-en-s):
The ability to withstand, rebound, recover, and grow from 
challenging experiences.

Example: Survivors who go through war, trauma, poverty are resilient. 

Rights (civil and human) (rai-t-s, xi-viu èn hiu-mần): 
Rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, nationality, 
ethnicity, language, religion, or any other status. 

Example: Having the freedom of opinion and expression is a  
human right.

Self-Determination (seo-ph đì-tơ-mi-nây-sần): 
The process of one’s freedom to live as one chooses and to have the 
ability to control one’s own destiny, without consultation and interference 
by anyone or anything else.

Example: During the pandemic, communities worked towards self-
determination by starting their own system for mutual aid through free 
meals and cash assistance. 
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Công lý xã hội: 
Hoạt động hướng đến việc xây dựng một xã hội mà tất cả mọi người đều 
được hưởng quyền lợi, cơ hội, và tài nguyên một cách công bằng.

Ví dụ: Các cựu chiến binh người Đông Nam Á từ Chiến tranh Việt Nam 
và Chiến Tranh Bí mật vận động để được hưởng quyền được chôn cất 
và các lợi ích khác dành cho cựu chiến binh người Mỹ là một hình thức 
công lý xã hội.

Đoàn kết: 
Sự thống nhất hoặc đồng thuận về tình cảm hoặc hành động, đặc biệt 
giữa các nhóm có cùng chung mối quan tâm, mục đích, và sự hỗ trợ lẫn 
nhau.

Ví dụ: Những người từ nhiều chủng tộc khác nhau có thể hợp nhất và 
thể hiện tinh thần đoàn kết xuyên chủng tộc bằng cách ủng hộ những 
nạn nhân người da Đen bị cảnh sát bạo hành.

Rập khuôn:
Các giả định có hại và những niềm tin được phổ biến rộng rãi bao gồm 
những hình ảnh và ý nghĩ cố định và quá đơn giản về một cá nhân hoặc 
nhóm người dựa trên những đặc trưng nhất định của họ.

Ví dụ: Nhiều học sinh sinh viên người gốc Á bị rập khuôn thành giỏi 
toán và dễ phục tùng trong mối quan hệ với bạn cùng lứa.

Social Justice (xô-sồ chớt-x’tít-s): 
Work that aims to build a society in which all people have the same rights, 
opportunities, and access to resources.

Example: Southeast Asians veterans from the Vietnam War and the 
Secret War advocating for the same burial rights and benefits as other 
American veterans is a form of social justice.

Solidarity (so-li-đa-ri-ti): 
Shared unity or agreement of feeling or action, especially among groups 
with common interests, objectives, and mutual support.

Example: People of different races can come together and show 
cross-racial solidarity by advocating for Black victims of police brutality. 

Stereotype (s’te-ri-ô-tai’p): 
Harmful assumptions and widely held beliefs that are fixed and 
oversimplified images and ideas of a particular type of person or groups 
of people based on specific characteristics about them.

Example: Many Asian students are stereotyped as being good at math 
and submissive to their peers.
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Áp bức có hệ thống: 
Phân biệt đối xử bằng định chế (một cách hệ thống, từ cấp trường học, 
ngân hàng, doanh nghiệp, và các cơ quan chính phủ) chống lại các nhóm 
người do căn cước/danh tính của họ (giới tính, chủng tộc, giai cấp, tính 
dục, ngôn ngữ, v.v.)

Ví dụ: Các cộng đồng người tị nạn thường phải đối mặt với áp bức có hệ 
thống như bị ép buộc phải đồng ý vay thế chấp với lãi suất cao vì họ 
không hiểu các thuật ngữ tiếng Anh phức tạp trong hợp đồng cho vay.

Công lý biến đổi/phục hồi: 
Hình thức công lý cộng đồng tập trung vào phục hồi hơn là trừng trị. Khái 
niệm này miêu tả các phương cách giải quyết các vấn đề tổn thương, bạo 
lực, và bạo hành bằng cách để thành viên cộng đồng tham gia việc ngăn 
chặn và giảm thiểu tổn hại mà không cần dựa vào hệ thống cảnh sát và 
luật hình sự. Công lý phục hồi muốn giúp đỡ những người đã từng bị hại, 
và những người đã từng gây tổn hại.

Ví dụ: Một cậu bé bị bạo hành lớn lên bạo hành chính con cái của mình. 
Trừng trị anh ta trong tù bỏ quên nguyên nhân cốt lõi gây ra hành động 
của anh. Gia đình anh có thể thử cách tiếp cận công lý biến đổi bằng 
cách làm việc với một nhà trị liệu hoặc các thành viên cộng đồng đáng 
tin cậy để giải quyết những tổn hại trong quá khứ của anh. Người/nhóm 
hỗ trợ này có thể giúp gia đình giao tiếp về các nhu cầu và ranh giới.

Systemic Oppression (sít-tem-míc ọp-p’rét-sừn): 
Discrimination by institutions (schools, banks, businesses, and 
government agencies) against groups of people due to their identity 
(gender, race, class, sexual orientation, language, etc). 

Example: Refugee communities often face systemic oppression like 
agreeing to high interest rates on a loan because they don’t understand 
complex English terms.

Transformative Justice (tran-s-pho-mơ-tịp chớt-x’tít-s): 
A community-based practice that describes ways community members 
can address harm, violence, and abuse by engaging in ways to stop, 
reduce, or lessen the harm without relying on police and the criminal 
system. Transformative justice seeks to support people who have 
experienced harm, as well as the people who have caused harm. 

Example: An abused boy grows up to be abusive to his own children. 
Punishing him in jail ignores the root cause for his behavior. His family 
could try a transformative justice approach by working with a therapist 
or trusted community members to address the man’s past hurt. This 
support person/group can also help the family communicate about 
needs and boundaries.



Trọng (da) Trắng: 
Một thuật ngữ được dùng để chỉ niềm tin, hành vi, và luật nhằm duy trì cơ 
cấu quyền lực dành đặc quyền cho những người được coi là có chủng tộc 
da Trắng trong chính trị và xã hội.

Ví dụ: Những chính sách yêu cầu các vận động viên người da Đen buộc 
tóc hoặc cắt tóc tự nhiên của mình có nguồn gốc từ tệ trọng Trắng. 

Chủ nghĩa da Trắng thượng đẳng: 
Niềm tin rằng người da Trắng ưu việt hơn các chủng tộc khác và vì vậy họ 
phải thống trị những người khác.

Ví dụ: Phát xít Đức Quốc Xã tôn thờ chủ nghĩa da Trắng thượng đẳng, 
Những gì chúng gây ra trước đây nay vẫn còn thúc đẩy các nhóm da 
Trắng thượng đẳng thời hiện đại lên kế hoạch và thực thi các hành vi 
khủng bố.

Bài ngoại: 
Nỗi sợ và thù ghét những người, ý tưởng, hoặc sự vật xa lạ và ngoại lai.

Ví dụ: Bầu không khí chính trị xung quanh đại dịch COVID-19 đã kích 
động tinh thần bài ngoại chống người gốc Á.

Whiteness (oai-t-nét-s):
A term used to describe the beliefs, behaviors, and laws that uphold the 
power structure that gives privileges to people who are politically, socially, 
and/or racially White.  

Example: Policies that require Black athletes to tie down or cut their 
natural hair are rooted in whiteness.

White Supremacy (oai-t-su'pre-mờ-xì): 
The belief that White people are superior to people of all other races and 
should be dominant over them. 

Example: Nazis in Germany were white supremacists whose actions 
have motivated modern day groups to plan violent acts of terrorism.

Xenophobia (gi-nô-phô-bi-a): 
Fear and hatred against people, ideas, and things that are strange and 
foreign.

Example: The political climate around the COVID-19 pandemic has 
fueled anti-Asian xenophobia. 
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When we nurture love, we grow
 possibilities of abundance.
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Black  l ives  matter
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