
ਅੱਗ  ੇਜਾਣ ਲਈ  
ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹੈ

ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ  ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ

ਬੈਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ 
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ

ਸਟਰੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨਿਲਣ 
ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹੈ

ਆਈਡੀ ਕਦਖਾਉਣ ਲਈ 
ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹੈ

ਉ 
ਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਰੋ

NYC ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਕਿਿਾਰਾਂ ਦੇ ਿਨੂੰ ਨ  
ਦੇ ਤਕਹਤ ਿਨੂੰ ਨ ਪਵ੍ਰਤਨ ਦੁਆਰਾ 

ਪੱਖਪਾਤ-ਆਿਾਕਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਕਲੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਤਾ ਹਰੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

 ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਕਲਸ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਗਰਫਤਾਰ ਿਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਰੋਰ ਅਪਰਾਿਿ ਿਨੂੰ ਨ 
ਪਵ੍ਰਤਨ ਿਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰਿਨੂੰ ਨੀ ਗਤੀਕਵਿੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਜੁੜੀ ਿਰੋਈ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਿਨੂੰ ਨ ਤਕਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਦਰਜ਼ ੇਿਾਰਨ - ਨਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਰੰਗ, ਿਰਮ, 
ਉਮਰ, ਜਾਂ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾਗਕਰਿਤਾ ਦੀ ਸਕਿਤੀ, ਕਲੰਗ, ਕਲੰਗ ਭੇਦ, ਕਲੰਗਿ ਰੁਝਾਨ, ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਦੇ ਆਿਾਰ 
ਤੇ।  ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੀਤੀਆ  ਂਅਤੇ ਪਕ੍ਿਕਰਆਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗ  ੂਹਰੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਰੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗਰੁੱ ਪ ਤੇ ਅਣਉਕਚਤ ਪਭ੍ਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆ  ਂਹਨ, 
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਗਰੁੱ ਪ ਨੂੰ  ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ।

 ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਕਿਿਾਰਾਂ ਤੇ NYC ਿਕਮਸ਼ਨ (NYC Commission on Human Rights), ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤੇ ਦਾਅਕਵਆ  ਂਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਿੇ, NYC ਕਨਵਾਸੀਆ  ਂਨੂੰ  ਰਰੋਿਿਾਮ ਬਾਰੇ ਕਸੱਕਖਅਤ ਿਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿ 
ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਿੇ, NYC ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਕਿਿਾਰਾਂ ਦੇ ਿਨੂੰ ਨ (NYC Human Rights Law) ਸੰਬੰਕਿਤ ਮੁੱ ਕਦਆ  ਂਤੇ 
NYPD ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਿੇ, ਅਤੇ ਕਵਕਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕਮਲਨ ਦੇ ਕਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ  ਗਕ੍ਹਣ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆ  ਂਨੀਤੀਆ  ਂਦੇ ਸਮਰਿਨ ਿਰਦ ੇ
ਹਰੋਏ ਕਸਟੀ ਦੀਆ  ਂਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਿਾਨੂੰ ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਿੇ, ਪੱਖਪਾਤ ਆਿਾਕਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਕਲੰਗ ਨੂੰ  ਰਰੋਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਆਨ 
ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਹੈ।
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ਸਾਰੇ ਕਨਊ ਯਾਰਿ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਿਕਿਤ ਨਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਰੰਗ, ਿਰਮ, ਉਮਰ, ਜਾਂ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ 
ਨਾਗਕਰਿਤਾ ਦੀ ਸਕਿਤੀ, ਕਲੰਗ, ਕਲੰਗ ਭੇਦ, ਕਲੰਗਿ ਰੁਝਾਨ, ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਿਨੰੂਨ 
ਪ੍ਵਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਪੱਖਪਾਤ-ਆਿਾਕਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਕਲੰਗ ਕਵਰੁੱ ਿ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹਨ। ਘਰ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿਸਮ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਿਤ ਹੈ ਕਜੱਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਹੰਦੇ ਹਰੋ – ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਕਨੱਜੀ ਇਮਾਰਤ, ਜਨਤਿ ਇਮਾਰਤ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਸਸਟਮ-
ਜਾਂ ਬੇਘਰ ਹਰੋਣਾ।

ਮਨੱੁਖੀ ਅਕਿਿਾਰਾਂ ਤੇ NYC ਿਕਮਸ਼ਨ ਕਨਊ ਯਾਰਿ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਿਾਰਵਾਈਆ ਂਦੀ ਕਰਪਰੋਰਟ ਿਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸਾਕਹਤ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਮਨਾਮ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਰੋਣ। ਿਕਮਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਿਰੋਈ 
ਕਬਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਹੈ।

ਿਨੰੂਨ ਪ੍ਬੰਿ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ ੇਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਮਸ਼ਨ ਪੁਕਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੰੂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ NYC ਮਨੱੁਖੀ ਅਕਿਿਾਰਾਂ ਦੇ ਿਨੰੂਨ ਤਕਹਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰ ੇਕਸੱਖਲਾਈ ਲੈਣ ਦੀ 
ਮੰਗ ਿਰ ਸਿਦਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਵਾਿੂ ਿਦਮ ਚੁੱ ਿਣ ‘ਤੇ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਵਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦਰੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸਿਾਕਪਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਿਨੰੂਨ NYPD ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਕਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੰੂ ਿਵਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਹਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਿੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਫਸਰਾਂ 
ਨੰੂ ਵੀ ਿਵਰ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਕਰਫਸ ਅਤੇ ਸ਼ਕਹਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਵਚਲੇ ਿੁਝ ਗਾਰਡ। ਇਹ NYPD ਦੁਆਰਾ ਕਨਯੁਿਤ 
ਿੀਤੇ “ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਟ੍ਰੋਲਮੈੱਨ” ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਸਿੂਲ ਸੁਰੱਕਖਆ ਅਫਸਰ।

ਪੁਕਲਸ ਦੁਆਰਾ ਬਦਸਲੂਿੀ ਦੀ ਕਰਪਰੋਰਟ ਨਾਗਕਰਿ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਸਮੀਕਖਆ ਬਰੋਰਡ (Civilian Complaint Review 
Board, CCRB) ਿਰੋਲ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਰੋ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦਬਾਅ, ਅਕਿਿਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਕਸ਼ਸ਼ਟਤਾ, ਅਤੇ 
ਅਪਮਾਨਜਨਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਿਤ ਮਾਮਕਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਦਾ ਹੈ।

311 ਤੇ ਿਾਲ ਿਰਰੋ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਕਿਿਾਰਾਂ ਤੇ NYC ਿਕਮਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹਰੋ ਜਾਂ ਿਕਮਸ਼ਨ ਨੰੂ 718-722-3131 ਤੇ 
ਕਸੱਿਾ ਿਾਲ ਿਰਰੋ ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਖਪਾਤ-ਆਿਾਕਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਕਲੰਗ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ।

ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਾਂ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦਬਾਅ, ਅਕਿਿਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਕਸ਼ਸ਼ਟਤਾ, ਜਾਂ NYPD ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਿੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਿਰਨ ਲਈ, NYC.gov/CCRB ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-800-341-2272 ਤੇ ਿਾਲ ਿਰਰੋ।
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