
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.

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਿਾਮਾਰੀ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਉਪਜੀ 
ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਜੱਠਣਾ

ਕੈਿੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀ ਕੋਜਵਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਿ 
ਿੜਣ ਿਈ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਜਕਸਮਿੀ 
ਨਾਿ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ-
ਅਮਰੀਕਨ ਬਰਾਦਰੀ ਸਮੇਿ, ਜਭਨੰ-ਜਭਨੰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ 
ਦ ੇਜਖਿਾਫ ਼ਜਹੰਸਾ ਅਿ ੇਿਗੰ ਕੀਿੇ ਿਾਣ ਦੀਆਂ 
ਜਸ਼ਕਾਇਿਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹ।ੈ
ਰਿੈਫ ਜਸਜਵਿ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਿਜਹਿ, ਸੁਰੱਜਖਆ 
ਪਰਹਦਾਨ ਕੀਿੀਆ ਂਹੋਰ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਿਾਵਾ ਂਦੇ ਨਾਿ, ਜਕਸ ੇ
ਜਵਅਕਿੀ ਦੀ ਵਾਸਿਜਵਕ ਿਾ ਂਗਰਹਜਹਣ ਕੀਿੀ ਿਾਿ, 
ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਿ, ਜਵਰਾਸਿ, ਆਵਾਸ ਸਜਥਿੀ, 
ਨਾਗਜਰਕਿਾ, ਪਰਹਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿੰਗਕ ਰੂਪਾਿਂਰ, ਜਿੰਗ 
ਪਛਾਣ, ਅਿੇ ਅਪਾਹਿਿਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ 
ਿਾ ਂਉਸ ਨਾਿ ਜਹੰਸਾ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 
ਜਖਿਾਫ਼ ਹੈ (ਕੈਿੀਫੋਰਨੀਆ ਜਸਵਿ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 51.7)। 
ਕੈਿੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਿ਼ੁਬਾਨੀ ਿਾ ਂਜਿਖਿੀ ਧਮਕੀਆਂ, 
ਸਰੀਰਕ ਹਮਿੇ ਿਾ ਂਹਮਿੇ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ,਼ ਗਰਹੇਜਫਟੀ ਅਿੇ 
ਿੋੜ-ਫੋੜ ਿਾ ਂਿਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਰਜਿਿ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਪਰਾਧਕ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਿਦਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਹੀ ਭੈਭੀਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਜਕਸ ੇਜਵਅਕਿੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਜਖਿਾਫ਼ 
ਦੇ ਨਾਿ ਨਫ਼ਰਿ ਿੋਂ ਉਪਿੀ ਜਹੰਸਾ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂ ੰਿੰਗ 
ਕਰਨਾ, ਡਰਾਉਣਾ, ਅਿੇ ਉਸਦੇ ਜਖਿਾਫ਼ ਕੀਿਾ ਪੱਖਪਾਿ 
ਕਰਨਾ – ਿ ੋਇੱਕ ਸੁਰੱਜਖਅਿ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਿਾ ਹੈ– ਗੈਰ- 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਅਜਨਸ਼ਜਚਿਿਾ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਜਵੱਚ, ਪੱਖਪਾਿ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣ ਵਾਿੀ ਜਹੰਸਾ ਿਈ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
DFEH ਰਿੈਫ ਜਸਜਵਿ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਿੰਘਣ ਿਈ 
ਿਬਰਦਸਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਿਣ ਕਰੇਗਾ।

ਉਪਲਬਿ ਹਸਵਲ ਸਮਾਿਾਨ
1. 1. ਹਸ਼ਕਾਰ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈਹਸ਼ਕਾਰ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  ਰੋਕਥਾਮ 

ਆਦੇਸ਼
2. 2. ਵਾਸਤਹਵਕਵਾਸਤਹਵਕ ( (ਮਾਲੀਮਾਲੀ) ) ਨੁਕਸਾਨਨੁਕਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਡਾਕਟਰੀ 

ਖਰਚੇ, ਭੱਜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੰਪੱਿੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਿ, 
ਅਿੇ ਭਾਵਨਾਿਮਕ ਪੀੜ

3. 3. ਦੰਡਕਦੰਡਕ ( (ਮਾਲੀਮਾਲੀ) ) ਨੁਕਸਾਨਨੁਕਸਾਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਨੰੂ 
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਿਈ

4. 4. ਹਸਵਲ ਪੈਨਲਟੀਆਂਹਸਵਲ ਪੈਨਲਟੀਆਂ $25,000 ਦੀਆਂ
5. 5. ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਫੀਸਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਫੀਸ

ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਿਰਣਾਂ
ਰੈਲਫ ਹਸਵਲ ਅਹਿਕਾਰਾ ਂਦੇ ਕਾਨੂਨੰ ਤਹਿਤ, ਗੈਰ ਰੈਲਫ ਹਸਵਲ ਅਹਿਕਾਰਾ ਂਦੇ ਕਾਨੂਨੰ ਤਹਿਤ, ਗੈਰ 
ਕਾਨੂਨੰੀ ਹਵਵਿਾਰ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈਕਾਨੂਨੰੀ ਹਵਵਿਾਰ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ::
1. 1. ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤ, ਹਵਰਾਸਤ, ਜਾ ਂਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਕਰਕੇ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤ, ਹਵਰਾਸਤ, ਜਾ ਂਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਕਰਕੇ 

ਉਸਦੀ ਹਵਖਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂ ੰਮਾਰਨਾ, ਉਸ ਉਤੇੱ ਥੱੁਕਣਾ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਹਵਖਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂ ੰਮਾਰਨਾ, ਉਸ ਉਤੇੱ ਥੱੁਕਣਾ, ਜਾਂ 
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ।ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ।

2. 2. ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਲੋੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਲੋੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਉਸਨੂ ੰਿੱਕਾ ਦੇਣ, ਲੱਤਾ ਮਾਰਨ, ਜਾ ਂਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਹਵੱਚ ਉਸਨੂ ੰਿੱਕਾ ਦਣੇ, ਲੱਤਾ ਮਾਰਨ, ਜਾ ਂਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਹਵੱਚ 
ਿਮਕਾਉਣਾ।ਿਮਕਾਉਣਾ।

3. 3. ਹਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ, ਜਾਂਹਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ, ਜਾ ਂ ਿਰੋ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂ ੰਇਸ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜਣਾ ਿਰੋ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂ ੰਇਸ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜਣਾ 
ਹਕਉਹਂਕ ਇਿ ਅਹਜਿੇ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿੈ ਜੋ ਆਵਾਸੀ ਜਾਂ ਹਕਉਹਂਕ ਇਿ ਅਹਜਿੇ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿੈ ਜ ੋਆਵਾਸੀ ਜਾਂ 
ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਿੈ, ਜਾ ਂਇਿ ਪਰਰਤੀਤ ਿੰੁਦਾ ਿ।ੈਹਕਸੇ ਿੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਿੈ, ਜਾ ਂਇਿ ਪਰਰਤੀਤ ਿੰੁਦਾ ਿੈ।

4. 4. ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਲੰਗਕ ਰੂਪਾਤਂਰ, ਹਲੰਗ ਪਛਾਣ, ਜਾ ਂਿੋਰ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਲੰਗਕ ਰਪੂਾਤਂਰ, ਹਲੰਗ ਪਛਾਣ, ਜਾ ਂਿੋਰ 
ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਸੁਰੱਹਖਅਤ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇਕਾਰਨ ਉਸਦੇ  ਹਖਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੰੀ ਹਖਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੰੀ 
ਹਿਸੰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।ਹਿਸੰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

ਇਸਦੇ ਅਜਿਜਰਕਿ, ਕੈਿੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਿਕਾਂ, ਆਵਾਸ 
ਪਰਹਦਾਜਿਆਂ, ਅਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖਿਾਫ਼ ਜਕਸੇ 
ਸੁਰੱਜਖਅਿ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਿਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਿੱੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਿ ਪੱਖਪਾਿ ਕਰਨ 
ਿਾ ਂਿੰਗ ਕਰਨ ਿੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ (ਕੈਿੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 
12900 ਿੋਂ 12996 ਿੱਕ, ਅਿੇ ਊਨਰੁਹ ਜਸਵਿ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ)।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਿੋ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹਿੰਸਾ 
ਦਾ ਹਸ਼ਕਾਰ ਿੋਏ ਿੋ, ਤਾਂ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ 
ਅਪਰਾਿੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ 
ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ DFEH ਹਸਕ਼ਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਿੋਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ 
ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵੱਚ ਨਿੀਂ। ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿੀਂ ਿੈ 
ਅਤੇ DFEH ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਿੀਂ ਲੱਗਦੀ। 
ਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪਾਹਿਿਾ ਹੈ ਜਿਸ ਿਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ 
ਿ਼ਰੂਰਿ ਹੈ, ਿਾਂ DFEH ਿੁਹਾਡੀ ਭਰਿੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਖ ਕੇ 
ਿਾਂ, ਉਨਹਹਾਂ ਜਵਅਕਿੀਆਂ ਿਈ ਿੋ ਬੋਿ਼ੇ ਹਨ ਿਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 
ਿਾਂ ਬਿੋਣ ਜਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿੈੀਫੋਰਨੀਆ ਰੀਿੇਅ 
ਸਰਜਵਸ (711) ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਿ 
ਹੇਠਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਹਨਰਪੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਿਾਊਹਸੰਗ ਹਵਭਾਗਹਨਰਪੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਿਾਊਹਸੰਗ ਹਵਭਾਗ
dfeh.ca.gov 
ਟੋਿ ਫਰਹੀ: 800.884.1684
TTY: 800.700.2320
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