 NYCمیں نسل ،قومی اصل ،یا دیگر
خصوصیات کی بنیاد پر منافرت یا
امتیازی سلوک برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔
نیویارک سٹی کمیشن آن ہیومن رائٹس ( ،)New York City Commission on Human Rights, CCHRآفس
آف دی پریونشن آف ہیٹ کرائمز ( ،)Office for the Prevention of Hate Crimes, OPHCاور نیویارک
شہر پولس ڈپارٹمنٹ ( )New York City Police Department, NYPDکورونا وائرس اور  COVID-19سے
متعلق منافرت اور تعصب کے واقعات کی نگرانی کر رہے ہیں اور ان پر ردعمل کر رہے ہیں۔

اگر آپ یا آپ کے جاننے والے کسی فرد کے ساتھ آپ کی شناخت — بشمول آپ کی
نسل ،قومیت یا مذہب کی وجہ سے جسمانی ہراسانی ہوئی یا مارپیٹ کی گئی ہے
تو—برا ِہ مہربانی  911پر کال کریں۔
 NYPDکے افسران کسی بھی ایسے فرد سے اس کی امیگریشن کی حیثیت نہیں
دریافت کریں گے جو مدد طلب کر رہا ہو ،اور زبان کی مدد دستیاب ہے۔ افسران
افراد کو ان کے لئے دستیاب ِوکٹم سپورٹ سروسز سے رابطہ کرنے میں بھی
مدد کرسکتے ہیں۔

آپ جرم واقع ہونے کے بعد اس کے جذباتی ،جسمانی اور مالی اثرات سے نمٹنے
میں مدد اور دیگر اختیارات تالش کرنے کے لیے بھی کرائم ِوکٹم ایڈوکیٹ سے
رابطہ کر سکتے ہیں۔ آل کرائمز ہاٹ الئن کو 1-866-689-HELP (4357)
 TDD: 866-604-5350پر کال کریں۔

اگر آپ یا آپ کے جاننے والے کسی فرد کے ساتھ ،کسی کاروبار ،آجر یا مالک مکان کے ذریعہ
آپ کی شناخت کی وجہ سے ہراسانی یا امتیازی سلوک کیا گیا ہو تو— برا ِہ مہربانی  311پر
کال کریں اور کہیں( ”human rights“ ،حقوق انسانی)۔
آپ کو این وائی سی کے حقوق انسانی قانون کے تحت رہائش ،کام کی جگہ ،یا عوامی مقامات پر اپنی نسل ،قومی اصل ،عمر ،امیگریشن کی حیثیت ،معذوری ،یا دیگر
محفوظ درجات کی بنیاد پر امتیازی سلوک کے خالف تحفظ حاصل ہے۔ نیویارک سٹی کمیشن آن ہیومن رائٹس کو اس قانون کے نفاذ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ خالف
ورزی کرنے والوں کو جرمانہ یا متاثرین کو نقصان کا ہرجانہ ادا کرنا پڑسکتا ہے۔

کیا آپ کو امیگریشن سے متعلق مدد کی ضرورت ہے؟
نیویارک کے سبھی باشندے ،اپنی امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر ،امیگریشن سے متعلق مفت ،محفوظ قانونی مدد کے لیے  ActionNYCکی ہاٹ الئن پر کال کر
سکتے ہیں۔  1-800-354-0365پر  ActionNYCکی ہاٹ الئن کو کال کریں یا  311پر کال کریں اور کہیں “ActionNYC۔”

کیا آپ کو دماغی صحت سے متعلق معاونت درکار ہے؟
 NYC Wellدماغی صحت کی ضروریات میں آپ کی معاونت کے لیے بھی دستیاب ہے۔
تربیت یافتہ کاؤنسلرز روزانہ  24-گھنٹے ،ہفتے کے  7دن 200 ،سے زائد زبانوں
میں رازدارانہ معاونت فراہم کر سکتے ہیں۔  888-NYC-WELLپر کال کریں،
“ ”WELLلکھ کر  65173پر بھیجیں یا آن الئن  nyc.gov/nycwellپر جائیں۔
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