ਘਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱ ਚ ਪੱ ਖਪਾਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ-ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਦ੍੍ਰਰਿਸ਼
ਰਾਬਰਟ* ਸੱ ਤ-ਦਿਨ ਏਡਵੇੇਂਟਿਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਬਥ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰ ਟਰਵਿਊ ਤੇ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ
ਇੰ ਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਬਥ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰ ਟਰਵਿਊ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਰਾਬਰਟ ਨੂੰ ਹਰ ਵੀਕੇੇਂਡ ਤੇ ਛੁੱ ਟੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਰਾਬਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀੀਂ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇੱ ਥੇ ਕੰ ਮ
ਨਹੀੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋਸਫ* ਅੰ ਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪ੍੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰ ਗਾਰਾਾਂ ਨਾਲ
ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੋ-ਆਪ ਬੋਰਡ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰ ਗਾਰ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਾਂ ਨਿਯਮਾਾਂ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰ ਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀੀਂ
ਲਟਕਾ ਸਕਦੇ। ਜੋਸਫ ਨੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਸ਼ਿੰ ਗਾਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਾਂ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ
ਫਾਇਦਾ ਨਹੀੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਸੰ ਬਰ ਵਿੱ ਚ, ਜੋਸਫ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ
ਦੀ ਮੰ ਜਿਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕ੍੍ਰਰਿਸਮਿਸ
ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋਸਫ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਿਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍੍ਹਾਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਵਿਵਰਜਨ ਹਨ।
ਏਲੈ ਗਜ਼ੈੈਂਡਰ* ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱ ਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਵਜੋੋਂ
ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਣਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਦਿਨ,
ਇੱ ਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੁੱ ਕ ਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਅਤੰ ਕਵਾਦੀ” ਕਿਹਾ।
ਏਲੈ ਗਜ਼ੈੈਂਡਰ ਸਦਮੇ ਵਿੱ ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਾਂ ਤੋੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ
ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਨੋਟ: ਇਨ੍੍ਹਾਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍੍ਹਾਾਂ
ਦ੍੍ਰਰਿਸ਼ਾਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਾਮ ਨਕਲੀ ਹਨ।

ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਨੂੰਨ (New York City
Human Rights Law) ਅਤੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌ ਣ
ਹਨ, ਕਿੱ ਥੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਉਨ੍੍ਹਾਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਪੱ ਖਪਾਤ ਤੋੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ
ਸਿਟੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਨੂੰਨ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱ ਖਪਾਤ
ਤੋੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱ ਚ ਪੱ ਖਪਾਤ ਤੋੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ
ਰਹਿ ਸਕਣ, ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍੍ਰਫੁਲਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਨੂੰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ,
ਘਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰ ਸਾਧਨਾਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਜਾਾਂ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਜਾਾਂ ਸੰ ਪਰਦਾਇ
ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱ ਖਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ, ਘਰ
ਪ੍੍ਰਦਾਤਾਵਾਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱ ਚ ਜਨਤਕ
ਸੰ ਸਾਧਨ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍੍ਹਾਾਂ ਦੇ
ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱ ਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ
ਤੇ ਐਨਵਾਈਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NYC Commission on Human Rights)
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਨਵਾਈਸੀ ਵਿੱ ਚ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ
ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ
ਧਾਰਮਿਕ ਪੱ ਖਪਾਤ ਵਿਰੁੱ ਧ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਜਾਾਂ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਜਾਾਂ
ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱ ਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਅਤੇ “ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ” ਲਈ ਪੁੱ ਛੋ ਜਾਾਂ 212-416-0197 ਤੇ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਿੱ ਧੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ
ਤੇ ਐਨਵਾਈਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
NYC.gov/HumanRights ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਟਵਿੱ ਟਰ, ਫੇਸਬੁੱ ਕ,
ਇੰ ਸਟਾਗ੍੍ਰਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ @NYCCHR ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
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