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YOU DO HAVE THE RIGHT. 
If you feel you’ve been a victim of 
discrimination, we can help. 

Call 718-722- 3131 to speak with a NYC Commission 
on Human Rights representative or report it at  
NYC.gov/HumanRights

TM

Commission on
Human Rights
Carmelyn P. Malalis,
Chair/Commissioner

Office of 
the Mayor#YouHaveRightsNYC

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 

ਇਹ 

ਅਧਿਕਾਰ 

ਹੈ।

ਮਰੇ ੇਕਲੋ

ਇਹ 

ਅਧਿਕਾਰ 

ਹਣੋਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ..

I SHOULD 
HAVE THE 
RIGHT...

YOU DO HAVE THE RIGHT. 
If you feel you’ve been a victim of 
discrimination, we can help. 

Call 718-722- 3131 to speak with a NYC Commission 
on Human Rights representative or report it at  
NYC.gov/HumanRights

TM

Commission on
Human Rights
Carmelyn P. Malalis,
Chair/Commissioner

Office of 
the Mayor#YouHaveRightsNYC

I SHOULD 
HAVE THE 
RIGHT...

YOU DO HAVE THE RIGHT. 
If you feel you’ve been a victim of 
discrimination, we can help. 

Call 718-722- 3131 to speak with a NYC Commission 
on Human Rights representative or report it at  
NYC.gov/HumanRights

TM

Commission on
Human Rights
Carmelyn P. Malalis,
Chair/Commissioner

Office of 
the Mayor#YouHaveRightsNYC

I SHOULD 
HAVE THE 
RIGHT...

YOU DO HAVE THE RIGHT. 
If you feel you’ve been a victim of 
discrimination, we can help. 

Call 718-722- 3131 to speak with a NYC Commission 
on Human Rights representative or report it at  
NYC.gov/HumanRights

TM

Commission on
Human Rights
Carmelyn P. Malalis,
Chair/Commissioner

Office of 
the Mayor#YouHaveRightsNYC

I SHOULD 
HAVE THE 
RIGHT...

YOU DO HAVE THE RIGHT. 
If you feel you’ve been a victim of 
discrimination, we can help. 

Call 718-722- 3131 to speak with a NYC Commission 
on Human Rights representative or report it at  
NYC.gov/HumanRights

TM

Commission on
Human Rights
Carmelyn P. Malalis,
Chair/Commissioner

Office of 
the Mayor#YouHaveRightsNYC

I SHOULD 
HAVE THE 
RIGHT...

YOU DO HAVE THE RIGHT. 
If you feel you’ve been a victim of 
discrimination, we can help. 

Call 718-722- 3131 to speak with a NYC Commission 
on Human Rights representative or report it at  
NYC.gov/HumanRights

TM

Commission on
Human Rights
Carmelyn P. Malalis,
Chair/Commissioner

Office of 
the Mayor#YouHaveRightsNYC

 ਧਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਧਹਰ ਦਾ ਮਿੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਨਾਗਵਿਕ ਅਵਿਕਾਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 

ਇੱਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਤ, ਿੰਗ, ਿਿਮ/ਦੀਨ, ਉਮਿ, ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮੂਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾਗਵਿਤਾ ਸਵਿਤੀ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਵਿਤੀ ਸਮੇਤ), ਵਲੰਗ, ਵਲੰਗ 

ਪਛਾਣ, ਵਜਣਸੀ ਿੂਪਾਂਤਿ, ਅਯੋਗਤਾ, ਗਿਭਾਿਸਿਾ, ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਸਵਿਤੀ, ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਲੀ ਸਵਿਤੀ ਦੇ ਆਿਾਿ ਉੱਤੇ ਿੋਜ਼ਗਾਿ, ਵਿਹਾਇਸ਼, 

ਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਨਕ ਿਾਂਿਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਿੋਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਗਿਫ਼ਤਾਿੀ/ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ, ਉਿਾਿ ਇਵਤਹਾਸ, ਦੇਖਭਾਲ-ਕਿਤਾ ਸਵਿਤੀ, 

ਬੇਿੋਜ਼ਗਾਿੀ ਸਵਿਤੀ, ਅਤੇ ਘਿੇਲੂ ਵਹੰਸਾ, ਵਜਣਸੀ ਵਹੰਸਾ ਅਤੇ ਸਟਾਵਕੰਗ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਿ ਹੋਣ ਿਜੋਂ ਸਵਿਤੀ ਦੇ ਆਿਾਿ ਉੱਤੇ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਵਿੱਚ 

ਪੱਖਪਾਤ; ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਘਿੇਲੂ ਵਹੰਸਾ, ਵਜਣਸੀ ਵਹੰਸਾ, ਅਤੇ ਸਟਾਵਕੰਗ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਿ ਹੋਣ ਿਜੋਂ ਸਵਿਤੀ, ਅਤੇ ਘਿੇਲੂ ਆਿਵਿਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਿਾਊਚਿਾਂ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਦੇ ਆਿਾਿ ਉੱਤੇ ਵਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਿੀ ਿੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ 

ਮਾਨਵਸਕ-ਪਿੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਿ ਦੇ ਆਿਾਿ ਉੱਤੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਿਹਾਿ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਨ ਨੂੰ ਿੀ ਿੋਕਦਾ ਹੈ।

 ਮਿੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਧਹਰ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਿ (New York City Commission on Human Rights) 
ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਵਪਆ ਵਗਆ ਹੈ।

ਸਰੋਤ ਸੂਚੀ

• ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੂਚਿਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਧਕਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਿਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨਊ ਯਾਿਕ ਸ਼ਵਹਿ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ, ਮਾਨਵਸਕ- 

ਪਿੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਂ ਿਮਕੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਉੱਤੇ NYC ਕਮੀਸ਼ਨ 

(NYC Commission on Human Rights) ਬਾਿੇ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਫੋਲਾਈਨ ਨੂੰ 212-416-0197 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਕੇ, ਜਾਂ  

NYC.gov/HumanRights 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫਾਿਮ (Report Discrimination form) ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿਕੇ 

ਇਸਦੀ ਵਿਪੋਿਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੀਸ਼ਿ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੂਚਿਾ ਧਕਉਂ ਦੇਈਏ? ਵਨਆਂ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨ ਦੇ ਅਲਾਿਾ ਵਜਸ ਲਈ 

ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਿ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਨ ਦੇ ਸੰਭਾਿੀ ਨਤੀਵਜਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਿਜ਼ਾ, ਪੈਨਲਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ NYC ਮਨੁੱਖੀ 

ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸੱਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਾ। ਕਾਿੋਬਾਿੀ ਮਾਲਕ, ਵਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਿਿਜਵਨਕ ਆਿਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 

ਤਵਹਤ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਿੀਆਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਿਿਕਸ਼ਾਪਸ ਲਈ ਸਾਈਨ 

ਅਪ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਿਿਕਸ਼ਾਪਸ trainings@cchr.nyc.gov ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਕੇ, ਜਾਇਜ਼ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (Fair Chance Act), 
ਆਿਾਸ ਵਨਿਪੱਖਤਾ, ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਵਿੱਚ ਉਿਾਿ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਨ ਸਬੰਿੀ ਕਾਨੂੰਨ (Stop Credit Discrimination in Employment 
Act), ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਿਕਾਿ 101 (Human Rights 101), ਅਤੇ ਦੁਵਲੰਗੀ 101 (Transgender 101) ਵਜਹੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੀ ਪੂਿੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ NYC.gov/HumanRights ਉੱਤੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਇੱਕ U ਜਾਾਂ T ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਬੇਿਤੀ ਦਰਜਾ ਕਰਿਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਉੱਤੇ NYC ਕਮੀਸ਼ਨ (NYC Commission on 
Human Rights) ਦੁਆਿਾ ਇੱਕ U ਜਾਂ T ਿੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਿਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ U ਅਤੇ T 

ਿੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਿਣ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਿ ਕਿੇਗੀ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ 

ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 311 ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ 

ਕਿੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਉੱਤੇ NYC ਕਮੀਸ਼ਨ (NYC Commission on Human Rights) ਬਾਿੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਫੋਲਾਈਨ 

ਨੂੰ 212-416-0197 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਿੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਾਇਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਿਿੇਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ (212) 416-0136 ਜਾਂ policy@cchr.nyc.gov 'ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਵਲਸੀ ਦਫਤਿ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ।

• ਕਮੀਸ਼ਿ ਦੇ ਇੱਕ ਿੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਟਿਾ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿਾ। ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਗੈਿ-ਮੁਨਾਫੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਮਨੁੱਖੀ 

ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਉੱਤੇ NYC ਕਮੀਸ਼ਨ (NYC Commission on Human Rights) ਦੇ ਕਿਮਚਾਿੀ ਘਟਨਾਿਾਂ ਵਿਖੇ ਗੱਲ ਕਿਨ ਜਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਜਾਂ 

ਿਾਊਂਡਟੇਬਲ ਚਿਚਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਕਿਨ। ਵਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇੱਕ ਸਪੀਕਿ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਨ ਿਾਸਤੇ policy@cchr.nyc.gov ਨਾਲ 

ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ।

• NYC ਮਿੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਿ ਦਾ ਸਾਧਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਾ। NYC.gov/HumanRights 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ  

communications@cchr.nyc.gov 'ਤੇ ਸੰਚਾਿ ਅਤੇ ਮਾਿਵਕਵਟੰਗ ਦੇ ਦਫਤਿ (Office of Communications and Marketing) 
ਨਾਲ ਸਪੰਿਕ ਕਿਕੇ NYC ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (NYC Humans Rights Law) ਉੱਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਬ੍ਰੋਸ਼ਿਾਂ, ਪੈਮਫਲੇਟਾਂ, ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟਾਂ,  

ਜਾਣਕਾਿੀ ਕਾਿਡਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਿ ਵਸੱਵਖਅਕ ਸਮੱਗਿੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਿੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿੋ।

ਕਮੀਸ਼ਿ ਵਨਊ ਯਾਿਕ ਸ਼ਵਹਿ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ:

ਧਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਰੱਧਖਆ  

ਦੀ ਧਚੰਤਾ ਕੀਤੇ ਧਬਿਾਂ 

ਜਾ ੋਹਾਂ, ਉਹੀ ਰਵਾਂ।

ਧਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ  

ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਾਣ ਦੇ ਧਬਿਾਂ,

ਆਪਣੀ ਧਵਰਾਸਤ ‘ਤ ੇਮਾਣ ਕਰਾਂ।

ਧਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਜਾਾਂ ਿਾਮ ਦੇ ਕਾਰਿ 

ਇਿਕਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾਾਣ ਦ ੇਧਬਿਾਂ,  

ਕਈੋ ਿਕੌਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ।

ਧਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਿਮਕੀ ਲਗਾਏ ਜਾਾਣ ਦੇ ਧਬਿਾਂ 

ਉਹੀ ਕੱਪੜ ੇਪਾਵਾਂ, ਧਜਾਸ ਲਈ ਮਰੇਾ  

ਧਵਸ਼ਵਾਸ ਮਨੈੂੰ ਇਜਾਾਜ਼ਤ ਧਦਦੰਾ ਹ।ੈ

ਧਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਧਚਆਂ ਦੇ ਿਾਲ  

ਸਪੇਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 

ਕਈੋ ਮਨੈੂੰ ਅਗੰਰਜੇ਼ੀ ਧਵੱਚ ਗੱਲ  

ਕਰਿ ਲਈ ਿਾ ਕਹ।ੇ

ਧਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣੇ ਧਬਿਾਂ,

ਧਕਸ ੇਵੀ ਉਪਲਬਿ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਕਰਾਏ ‘ਤੇ 

ਲਵਾਂ, ਧਕ ਇਹ ਮਰੇ ੇਲਈ ਉਪਲਬਿ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ

            @NYCCHR
NYC.gov/HumanRights

ਮਿੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  

ਉੱਤੇ ਕਮੀਸ਼ਿ


