
ਐਨਵਾਈਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਨੰੂਨ (NYC Human Rights Law) ਤਹਿਤ   

ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਿਾਨੰੂ  

ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ
ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ?
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਤੁਸੀਂ ਹਵਪਰੀਤਹਲੰਗੀ ਿੋ?
ਤੁਿਾਡੇ ਤੇ ਚੀਹਕਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਨਾਲ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਿੋ?

ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਡਰਾਉਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਜੋ:

• ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਗਹਰਕ ਜਾਂ ਸੰਹਵਧਾਹਨਕ ਅਹਧਕਾਰਾਂ ਹਵੱਚ ਦਖਲ ਹਦੰਦੀ ਿੈ; ਅਤੇ
• ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਤਕ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਕਹਿਤ ਨਸਲ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਹਲੰਗ, ਹਲੰਗ ਭੇਦ, ਹਲੰਗਕ ਰੁਝਾਨ, 

ਉਮਰ, ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾਗਹਰਕਤਾ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਜਾਂ ਿੋਰ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਸਹਿਤੀ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਰੇਹਰਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ।

1  ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਿੈ। ਕਹਮਸ਼ਨ ਹਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ 
ਸਮੇਂ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੇਵਲ ਕਹਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਹਕ ਕੀ ਵਾਪਹਰਆ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਿੋਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਗਾਈਡ 
ਕਰਾਂਗੇ।

2  ਐਨਵਾਈਸੀ ਹਵੱਚ ਿਰੇਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵਰਹਜਤ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 
ਹਖਲਾਫ ਿਰੇਕ ਦੀ ਰੱਹਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਜੋ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਹਜਸ ਨੇ ਤੁਿਾਡੇ ਉੱਪਰ 
ਸੜਕ ਤੇ ਿਮਲਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜਾਂ ਬੱਸ ਹਵੱਚ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀ ਇਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਹਜਤ ਿਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਹਕਸੇ ਿਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਿੋਣ, ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਵਰਹਜਤ ਿੈ ਭਾਵੇਂ ਇਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਸਹਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਿੀ ਪ੍ਰੇਹਰਤ ਿੋਵੇ।

3 ਤੁਿਾਨੰੂ ਿਮੇਸ਼ਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਮਨਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ।  
 ਕਹਮਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਿੈ।

4 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਖਲਾਫ ਹਬਆਨ ਹਦੰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਕਹਮਸ਼ਨ ਇਿ ਮੰਗ ਕਰਦਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਰ ਹਕਸੇ ਦੁਰਹਵਿਾਰ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਦੇ ਿੋਏ।

5 ਕਹਮਸ਼ਨ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਿੋਏ ਫੁਟਕਲ ਖਰਹਚਆਂ ਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ 
 ਭਾਵਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕਹਮਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਜ਼ਰੁਮਾਹਨਆਂ 
ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਐਨਵਾਈਸੀ ਹਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਐਨਵਾਈਸੀ ਕਹਮਸ਼ਨ (NYC Commission on Human Rights) ਲਈ ਪੁੱ ਛੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹਵਅਕਤੀ ਤੁਿਾਡੀ 
ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਸਹਿਤੀ ਕਾਰਨ ਤੁਿਾਨੰੂ ਧਮਕਾਉਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਨਸਲ, 
ਰੰਗ, ਧਰਮ/ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਹਲੰਗ, ਹਲੰਗ ਭੇਦ, ਅਪੰਗਤਾ, ਹਲੰਗਕ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹਿਤੀ। ਇਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਐਨਵਾਈਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਨੰੂਨ 
ਦੁਆਰਾ ਵਰਹਜਤ ਿਨ।
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