
311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ NYC ਕਧਮਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕਧਮਸ਼ਨ ਨੰੂ 718-722-3131 ਤੇ ਧਿੱਿਾ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਕਿੇ ਪੁਧਲਿ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਫਿਰ ਨੇ NYC ਮਨੱੁਖੀ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ-ਆਿਾਧਰਤ ਪ੍ੋਫਾਈਧਲੰਗ ਦੀ ਰੋਕ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਧਿਆਦਾ ਜਾਂ ਗੈਰਿਰੂਰੀ ਦਬਾਅ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਧਸ਼ਸ਼ਟਤਾ, ਜਾਂ
NYC ਪੁਧਲਿ ਧਵਭਾਗ (NYC Police Department) ਦੇ ਅਫਿਰਾਂ
ਦਆੁਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੰਬੰਿੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਲਈ,
NYC.gov/CCRB ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-800-341-2272 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

  @NYCCHR
NYC.gov/HumanRights

ਅਕਿਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਾਲ
NYC ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦ ੇਕਨੂੰ ਨ (NYC Human Rights Law) ਦੇ
ਇਿ ਖੇਤਰ ਅਿੀਨ ਕੌਣ ਿੁਰੱਧਖਤ ਹੈ?

ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਧਹਰ ਧਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਿਲੀ ਜਾਂ ਕਧਿਤ ਨਿਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਮੂਲ, ਰੰਗ, ਿਰਮ, ਉਮਰ, ਜਾਂ ਧਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾਗਧਰਕਤਾ ਦੀ ਿਧਿਤੀ, ਧਲੰਗ, ਧਲੰਗ ਭੇਦ,
ਧਲੰਗਕ ਰੁਝਾਨ, ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਿਧਿਤੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਿੁਰੱਧਖਅਤ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ
ਿਧਿਤੀ ਉਿ ਜਗ੍ਾ ਦੀ ਧਕਿਮ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਧਜੱਿੇ ਤੁਿੀਂ ਰਧਹੰਦ ੇਹੋ – ਧਜਵੇਂ ਧਕ
ਧਨੱਜੀ ਇਮਾਰਤ, ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਧਿਿਟਮ-ਜਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ।

ਕੀ ਪਧੁਲਿ ਦੁਆਰਾ ਬਦਿਲੂਕੀ ਕਰਨ ਿੰਬੰਿੀ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤ ੇNYC
ਕਧਮਸ਼ਨ (NYC Commission on Human Rights) ਦਆੁਰਾ ਨਧਜੱਠੇ
ਜਾਂਦ ੇਹਨ?

ਨਹੀਂ। ਪੁਧਲਿ ਦੁਆਰਾ ਬਦਿਲੂਕੀ ਦੀ ਧਰਪੋਰਟ ਨਾਗਧਰਕ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਿਮੀਧਖਆ
ਬੋਰਡ (Civilian Complaint Review Board, CCRB) ਕੋਲ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ ੋ ਧਿਆਦਾ ਜਾਂ ਗੈਰਿਰੂਰੀ ਦਬਾਅ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ,
ਅਧਸ਼ਸ਼ਟਤਾ, ਜਾਂ NYPD ਦ ੇਅਫਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ
ਿੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਧਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਤਿੁੀਂ ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ NYC
ਕਧਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਜ ੇਬਦਿਲੂਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਲ,
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਰੰਗ, ਿਰਮ, ਉਮਰ, ਜਾਂ ਧਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾਗਧਰਕਤਾ ਦੀ ਿਧਿਤੀ, ਧਲੰਗ,
ਧਲੰਗ ਭੇਦ, ਧਲੰਗਕ ਰੁਝਾਨ, ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਿਧਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਗੁਮਨਾਮ ਧਰਪੋਰਟ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕਧਮਸ਼ਨ ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਧਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦੀ ਧਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਿਾਧਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਮਨਾਮ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਧਮਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਛਾਣ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਧਬਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪਧਰਣਾਮ ਧਨਕਲਦ ੇਹਨ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਆਿਾਧਰਤ ਪ੍ੋਫਾਈਧਲੰਗ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਧਜੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ?

ਕਨੰੂਨ ਤਧਹਤ, ਜ ੇਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਕਨੰੂਨ ਪ੍ਵਰਤਨ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਆਿਾਧਰਤ
ਪ੍ੋਫਾਈਧਲੰਗ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀ, ਤਾਂ ਕਧਮਸ਼ਨ ਪੁਧਲਿ ਅਫਿਰਾਂ ਨੰੂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਕਦਾ
ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਨਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ NYC ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਤਧਹਤ ਇਿ ਖੇਤਰ ਬਾਰ ੇ ਧਿੱਖਲਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਿੀ ਨੰੂ ਵਾਿੂ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਿਕਦੀ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਧਵਹਾਰ
ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਿ ਲਈ ਅਫਿਰ ਅਤ ੇਏਜੰਿੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੀਆ
ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਿਾਧਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਧਕਹੜੀਆਂ ਕਨੂੰ ਨ ਪਵ੍ਰਤਨ ਏਜੰਿੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ  ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕਨੰੂਨ NYPD ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਪੁਧਲਿ ਅਫਿਰਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਧਹਰ
ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਫਿਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਸ਼ੇਧਰਫਿ ਅਤੇ
ਸ਼ਧਹਰੀ ਿਹੂਲਤਾਂ ਧਵਚਲੇ ਕੁਝ ਗਾਰਡ। ਇਹ NYPD ਦੁਆਰਾ ਧਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇ“ਧਵਸ਼ੇਸ਼
ਪੈਟ੍ੋਲਮੈੱਨ” ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਿਕੂਲ ਿੁਰੱਧਖਆ ਅਫਿਰ।

NYC ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨ ਤਧਹਤ

ਕਨੂੰ ਨ ਪਵ੍ਰਤਨ 
ਦੁਆਰਾ ਪੱਖਪਾਤ-
ਆਿਾਧਰਤ ਪ੍ੋਫਾਈਧਲੰਗ

TM

ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਤੇ ਕਧਮਸ਼ਨ
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ਕਧਮਸ਼ਨ  ਦੁਆਰਾ ਿਾਮਧਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ NYC ਕਧਮਸ਼ਨ ਧਨਮਨਧਲਖਤ ਰਾਹੀਂ ਪੱਖਪਾਤ
ਆਿਾਧਰਤ ਪ੍ੋਫਾਈਧਲੰਗ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਿ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ
ਵਚਨਬੱਿ ਹੈ:

• ਿੰਿਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਦਾਅਧਵਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰਕੇ;

• NYC ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਬਾਰ ੇ ਧਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਧਿੱਧਖਅਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ;

• ਕਨੰੂਨ ਿੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱ ਧਦਆਂ ਤੇ NYPD ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ; ਅਤੇ

• ਸ਼ਧਹਰੀ ਏਜੰਿੀਆਂ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨ ਬਾਰੇ ਧਿੱਧਖਆ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ
ਅਧਜਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ
ਧਵਧਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਿੰਧਮਲਨ ਦੇ ਧਿਿਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਗ੍ਧਹਣ ਕਰਨ।

NYC ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨ ਤਧਹਤ

ਕਨੂੰ ਨ ਪਵ੍ਰਤਨ 
ਦਆੁਰਾ ਪੱਖਪਾਤ-
ਆਿਾਧਰਤ ਪ੍ਫੋਾਈਧਲੰਗ
ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਧਲਿ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਧਗਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਕਿੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਿਕ ਕਨੂੰ ਨ ਪਵ੍ਰਤਨ 
ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਧਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਿ ਲਈ ਨਹੀਂ ਧਕ ਧਕਿੇ 
ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਗਤੀਧਵਿੀ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ 
ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਲਧਕ ਕਨੂੰ ਨ ਤਧਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਰੱਧਖਅਤ 
ਦਰਿੇ ਕਾਰਨ - ਨਿਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਰੰਗ, ਿਰਮ, ਉਮਰ, ਜਾਂ 
ਧਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾਗਧਰਕਤਾ ਦੀ ਿਧਿਤੀ, ਧਲੰਗ, ਧਲੰਗ ਭੇਦ, ਧਲੰਗਕ 
ਰੁਝਾਨ, ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਿਧਿਤੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ।  ਇਹ ਉਨ੍ਾਂ 
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਧ੍ਕਧਰਆਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਕਿੇ 
ਖਾਿ ਗਰੁੱ ਪ ਤੇ ਅਣਉਧਚਤ ਪਭ੍ਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਿ 
ਗਰੁੱ ਪ ਨੂੰ  ਿਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਨਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ।

ਪੱਖਪਾਤਆਿਾਧਰਤ ਪ੍ੋਫਾਈਧਲੰਗ  ਨੂੰ  ਪਛਾਣਨ 
ਧਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧਬਰਤਾਂਤ:

1 ਿਕੂਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਧਲਿ ਨੇ ਧਮਡਲ ਿਕੂਲ
ਦੇ ਅਫ੍ੀਕਨ-ਅਮਰੀਕਨ ਧਵਧਦਆਰਿੀਆ ਂ ਨੰੂ ਗੁਆਂਢ ਛੱਡਣ ਲਈ
ਧਕਹਾ। ਉਿੇ ਿਕੂਲ ਦੇ ਿਫੇਦ ਧਵਧਦਆਰਿੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿ ਖੇਤਰ ਧਵੱਚ
ਰਧਹਣ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਧਦੱਤੀ ਗਈ।

2 ਇੱਕ ਵੀਕੇਂਡ ਰਾਤ ਨੰੂ, ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੋਨੇ ਧਵੱਚ ਖੜ੍ੀਆ ਂਆਪਣੇ
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਧਹਲੀ, ਧਵਪਰੀਤ
ਧਲੰਗੀ (ਹੀਜੜਾ) ਨੰੂ ਅਫਿਰਾਂ ਨੇ ਰੋਧਕਆ ਅਤੇ ਉਿ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਧਵਿੀਆ ਂ ਬਾਰੇ ਿਵਾਲ ਪੁੱ ਛੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਧਕਹਾ।
ਦੂਜੀ, ਜ ੋ ਧਿਿਜੈਂਡਰ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਨਾ ਹੀ ਰੋਧਕਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਿਵਾਲ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਧਕਹਾ।

3 ਸ਼ਧਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਧਵੱਚ, ਅਫਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ
“ਅੱਗੇ ਜਾਣ” ਲਈ ਧਕਹਾ ਜ ੋਬੇਘਰ ੇਲਗਦੇ ਹਨ। ਜ ੋਬੇਘਰ ੇਨਹੀਂ
ਲਗਦੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਧਕਹਾ। ਇਹ ਧਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲੇ
ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਧਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4 ਿਬਵੇ ਪ੍ਵੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਧਨਯੁਕਤ NYPD ਅਫਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ 
ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬੈਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਕਹਾ ਜ ੋਮੁਲਮਾਨ,
ਅਰਬ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਿੰਕੇਤ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਧਵਅਕਤੀ ਧਕਿੇ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਧਵਹਾਰ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜ ੇਿਬਵੇ ਿਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਬੈਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਿੀਂ ਪੱਖਪਾਤ-ਆਿਾਧਰਤ ਪ੍ੋਫਾਈਧਲੰਗ ਦੇ ਪਾਤਰ
ਬਣੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ NYC ਕਧਮਸ਼ਨ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕਧਮਸ਼ਨ ਨੰੂ 718-722-3131 ਤੇ ਧਿੱਿਾ
ਕਾਲ ਕਰੋ




