ਗੁਆ ਂਢ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ
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NYC ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ
ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਦੁਆ ਰਾ
ਪੱ ਖਪਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫ ਾਈਲਿੰ ਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿ ਸ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਫਸਰ ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਨੂੰਨ
ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਤੁਹ ਾਡੇ ਨਾਲ
ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਹ ਾਡੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਦਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ - ਨਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ , ਰੰ ਗ, ਧਰਮ,
ਉਮਰ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਲਿੰ ਗ, ਲਿੰ ਗ ਭੇਦ, ਲਿੰ ਗਕ ਰੁਝਾਨ, ਅਪੰ ਗਤਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਤੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ ਕ੍ਰ ਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗਰੁੱ ਪ ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਪ ਭ
੍ਰ ਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਗਰੁੱ ਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ।
ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ NYC ਕਮਿਸ਼ਨ (NYC Commission on Human Rights), ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ
ਦੇ ਮੈਂਬ ਰਾਂ ਦੁਆ ਰਾ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, NYC ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ
ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਕੇ, NYC ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ (NYC Human Rights Law) ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਤੇ
NYPD ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਵਿਭਿੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਮਿਲਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਪੱ ਖਪਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫ ਾਈਲਿੰ ਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱ ਲ ਧਿਆਨ
ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ।
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ਅੱ ਗੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ
ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਨਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਰੰ ਗ, ਧਰਮ, ਉਮਰ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਲਿੰਗ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ, ਲਿੰਗਕ ਰੁਝਾਨ, ਅਪੰ ਗਤਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਨੂੰਨ
ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਪੱ ਖਪਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿਰੁੱ ਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤ, ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮਜਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ।
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ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ NYC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਮਨਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ
ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ।
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ਕਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ NYC ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਖਲਾਈ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ‘ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਏਜੰ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਕਨੂੰਨ NYPD ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਫਸਰਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰਿਫਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਗਾਰਡ। ਇਹ NYPD ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ
ਕੀਤੇ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਟ੍ਰੋਲਮੈੱਨ” ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ।
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ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (Civilian Complaint Review
Board, CCRB) ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ, ਅਤੇ
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ NYC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 718-722-3131 ਤੇ
ਸਿੱ ਧਾ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱ ਖਪਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦਬਾਅ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ, ਜਾਂ NYPD ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, NYC.gov/CCRB ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-800-341-2272 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਬੈਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਪ੍ਰੋਫ ਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

@NYCCHR
NYC.gov/HumanRights
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ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ

