ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਉਪਜੀ
ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੜਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ
ਨਾਲ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈਅਮਰੀਕਨ ਬਰਾਦਰੀ ਸਮੇਤ, ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਬਰਾਦਰੀਆਂ
ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਰੈਲਫ ਸਿਵਿਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਤ,
ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਵਿਰਾਸਤ, ਆਵਾਸ ਸਥਿਤੀ,
ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੰਗਕ ਰੂਪਾਂਤਰ, ਲਿੰਗ
ਪਛਾਣ, ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ
ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ
ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 51.7)।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਧਮਕੀਆਂ,
ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਗ੍ਰੇਫਿਟੀ ਅਤੇ
ਤੋੜ-ਫੋੜ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਪਰਾਧਕ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਹੀ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼
ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ
ਕਰਨਾ, ਡਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਪੱਖਪਾਤ
ਕਰਨਾ – ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ– ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
DFEH ਰੈਲਫ ਸਿਵਿਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਲਈ
ਜਬਰਦਸਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ।

ਉਪਲਬਧ ਸਿਵਲ ਸਮਾਧਾਨ
1. ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ
ਆਦੇਸ਼
2. ਵਾਸਤਵਿਕ ((ਮਾਲੀ
ਮਾਲੀ)) ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ
ਖਰਚੇ, ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ,
ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੀੜ
3. ਦੰਡਕ ((ਮਾਲੀ
ਮਾਲੀ)) ਨੁਕਸਾਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ
4. ਸਿਵਲ ਪੈਨਲਟੀਆਂ $25,000 ਦੀਆਂ
5. ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਫੀਸ

THE DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT AND HOUSING
THE MISSION OF THE DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT
AND HOUSING IS TO PROTECT THE PEOPLE OF CALIFORNIA
FROM UNLAWFUL DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT,
HOUSING AND PUBLIC ACCOMMODATIONS, AND FROM
THE PERPETRATION OF ACTS OF HATE VIOLENCE AND
HUMAN TRAFFICKING.

ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

ਰੈਲਫ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂਨ
ੰ ਤਹਿਤ, ਗੈਰ
ਕਾਨੂਨ
ੰ ੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
1. ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤ, ਵਿਰਾਸਤ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਕਰਕੇ
ਉਸਦੀ ਵਿਖਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੁਕ
ੱ ਣਾ, ਜਾਂ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ।
2. ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਸਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣ, ਲੱਤਾ ਮਾਰਨ, ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ
ਧਮਕਾਉਣਾ।
3. ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤ
ੱ ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜਣਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਵਾਸੀ ਜਾਂ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।
4. ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਿੰਗਕ ਰੂਪਾਂਤਰ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ
ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨ
ੰ ੀ
ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
ਇਸਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਵਾਸ
ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ
ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ
12900 ਤੋਂ 12996 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਊਨਰੁਹ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ)।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹਿੰਸਾ
ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ
ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ DFEH ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਤੇ DFEH ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ DFEH ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖ ਕੇ
ਜਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਬੋਲ਼ੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੀਲੇਅ
ਸਰਵਿਸ (711) ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਹੇਠਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ

ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ

dfeh.ca.gov
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 800.884.1684
TTY: 800.700.2320
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