
انسانی حقوق

اگر آپ انسانی حقوق کے کمیشن 
میں شکایت درج کرنا چاہتے ہیں تو 
آپ کو ایک ہی سال میں مبینہ طور 
پر امتیازی سلوک کے ایک ایکٹ 

کے اندر ایسا کرنا ہوگا. کمیشن کی 
خدمات مفت فراہم کی جاتی ہیں. 

 ملنے کے لۓ 311 یا 
0197-416-212 کو کال کریں.

اگر آپ اسٹیٹ کورٹ میں شکایت درج 
کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مبینہ 

کارروائی کے تین سال کے اندر ایسا 
کرنا ہوگا. آپ کمیشن اور اسٹیٹ 

کورٹ دونوں کے ساتھ شکایت درج 
نہیں کر سکتے.

ایک تربیت کی درخواست یا کمیشن 
کے کام کے بارے میں مزید جاننے 

 کے لئے یہاں جائیں:  
NYC.gov/HumanRights

          
@NYCCHR

12/22/2022

مالزمت
غیر  برتنا  سلوک  امتیازی  خالف  کے  ٹھیکیداروں  آزاد  اور  کرنیوالوں،  تالش  مالزمت  انٹرنز،   مالزمین، 

قانونی ہے۔
عمر • حراست یا اعتراف جرم کا ریکارڈ • نگہداشت فراہم کار کا اسٹیٹس • رنگ • کریڈٹ ہسٹری • معذوری • 
صنف • صنفی شناخت • امیگریشن کی حیثیت • ازدواجی یا پارٹنرشپ کا اسٹیٹس • فوجی خدمات     •    قومی اصلیت • 
حمل • نسل • مذہب/نسل • تنخواہ کی ہسٹری    • جنسی اور تولیدی صحت سے متعلق فیصلے •    جنسی اظہار • گھریلو 

تشدد، جنسی تشدد یا بکرا بننے کے طور پر حیثیت • غیرمالزمتی اسٹیٹس

ہاؤسنگ
کرایہ داروں، اپارٹمنٹ تالش کرنیوالوں، اور گھر کے خریداروں کے خالف درج ذیل کی بنیاد پر امتیازی سلوک 

برتنا غیر قانونی ہے۔
عمر • رنگ • معذوری • صنف • صنفی شناخت • امیگریشن کی حیثیت • قانونی پیشہ • آمدنی کا قانونی ماخذ • 
ازدواجی یا پارٹنرشپ کا اسٹیٹس • فوجی خدمات )تاریخ موثریت نومبر 18 (     •    قومی اصلیت • حمل • بچوں کی 

موجودگی • نسل • مذہب/نسل • جنسی اظہار • گھریلو تشدد، جنسی تشدد یا بکرا بننے کے طور پر حیثیت

عوامی اکاموڈیشن
عوامی جگہوں جیسا کہ اسٹورز، ریسٹورینٹس، پارکس، الئبریریوں یا ٹیکسیوں میں درج ذیل کی بنیاد پر امتیازی 

سلوک برتنا غیر قانونی ہے۔
عمر • رنگ • معذوری • صنف • صنفی شناخت • امیگریشن کی حیثیت • ازدواجی یا پارٹنرشپ کا اسٹیٹس • فوجی 

خدمات     •    قومی اصلیت • حمل • نسل • مذہب/نسل • جنسی اظہار

امتیازی ہراسانی
جسمانی طور پر دھمکی دینے یا کسی کے خالف طاقت کا استعمال کرنے کے لئے یا اس کی وجہ سے پراپرٹی 

کو نقصان پہنچا غیر قانونی ہے:
اسٹیٹس  کا  پارٹنرشپ  یا  ازدواجی   • حیثیت  کی  امیگریشن   • شناخت  صنفی   • صنف   • معذوری   • رنگ   •  عمر 

• قومی اصلیت • حمل • بچوں کی موجودگی • نسل • مذہب/نسل • جنسی اظہار

قانون نافذ کرنے والوں کی طرف سے تعصب کی بنیاد پر پروفائلنگ
کسی کو نشانہ بنانے کے لئے قانون کا استعمال غیر قانونی ہے:

عمر • رنگ • معذوری • صنف • صنفی شناخت • ہائوسنگ کی حیثیت • امیگریشن کی حیثیت • قومی اصلیت • 
حمل • نسل • مذہب/نسل • جنسی اظہار

دینے کے معموالت
مندرجہ ذیل وجوہات کے لۓ قرض دینے کے طریقوں میں تعصب کرنا غیر قانونی ہے :

عمر • رنگ • معذوری • صنف • صنفی شناخت • امیگریشن کی حیثیت • ازدواجی یا پارٹنرشپ کا اسٹیٹس • فوجی 
خدمات     •    قومی اصلیت • حمل • بچوں کی موجودگی • نسل • مذہب/نسل • جنسی اظہار

تنقید
قانون امتیازی عمل کی مخالفت کرنے، امتیاز ی سلوک کی ایک شکایت درج کرانے، امتیازی سلوک کی ایک 

تحقیقات کرنے یا ایک قانونی کارروائی میں گواہی دینے پر انتقام کارروائی کی بھی ممانعت کرتا ہے۔


