িডপাটেম

অব ফয়ার এম য়েম

এ

হাউিজং-এর উে শ হে

চাকরী, হাউিজং এবং সরকাির বাস ােনর

ে অৈবধ বষম , এবং

ঘৃণাজিনত সিহংসতা ও মানব পাচােরর মত অপরাধমূলক কাজ থেক
ক ািলেফািনয়ার জনগণেক সুর া দান করা।.

ঘৃণাজিনত সিহংসতার
উদাহরণ

রালফ নাগিরক অিধকার আইন অনুযায়ী
পরবত কাজ েলা অৈবধঃ

 কান ব ি

কান সুরি ত েপর কৃ ত সদস
হেয় থাকেল বা তােক সই
েপর সদস মেন
কের ব ি র সাংিবধািনক অিধকাের বলপূবক বা
বল েয়ােগর মিকর মাধ েম হ ে প করা।

 াথনার জন সমেবত একই ধেমর লাকজেনর
ই াকৃ ত ভােব বাধা

 কান ব ি

কান সুরি ত েপর কৃ ত সদস হেয় থাকেল
বা তােক সই েপর সদস মেনকের ব ি র স ি র
িতকরা।
কান সুরি ত েপর কৃ ত সদস হেয় থাকেল বা
েপর সদস মেন কের াথনার ান তছনছ

 কান ব ি

কান সুরি ত েপর কৃ ত সদস হেয় থাকেল
বা তােক সই েপর সদস মেন কের ব ি েক মারেধার
করা।

 কান ব ি

কান সুরি ত েপর কৃ ত সদস হেয় থাকেল বা
তােক সই েপর সদস মেন কের তার িব ে ব-আইনী
সিহংসতার চারণা করা, যার ল হে আস ব-আইনী
কাযকলােপ েরাচনা যাগােনা বা ঘটােনা এবং যা এ ধরেনর
কাযকলাপ ঘটােত পাের।

ঘৃণাজিনত সিহংসতা
এবং নাগিরক অিধকার

রালফ নাগিরক অিধকার আইন
কান ব ি র

কৃ ত িল / লি ক অব ান বা তােক সরকম

তার উপর কান

কার সিহংসতামূলক কাজ সিহংসতার

এবং এর অ ভু

থাকেছ গভবতী অব া, িশ

শারীিরক অসু তা, িল
পূব পু ষ, দশ,

মেন কের

মিক িনিষ

কের,

জ দান, এবং সংি

পিরিচিত এবং লি ক ভাব

কাশ, জািতবণ, ধম,

িতব ী , শারীিরক অসু তা, পূব পু ষ, ববািহক

অব া, যৗন পিরিচিত, নাগিরক , মূলভাষা, অিভ বাসেনর অব া,
রাজৈনিতক সংি

করা।

িন ৎসািহত করার েচ া।

তােক সই
করা।

আমােদরেক এখােনও দখুন

পেক

 সিহংসতার মিক দােনর মাধ েম ধম য় কম কাে

 কান ব ি

আরা তথ র জন ঃ

Department of Fair Employment and Housing
Toll Free: (800) 884‐1684
TTY: (800) 700‐2320
Online: www.dfeh.ca.gov

িডপাটেম অব ফয়ার
এম য়েম এ হাউিজং

তা, বা

মসং া

িবেরােধ মতামত (ক ািলেফািনয়া

দওয়ািন আইেনর ধারা 51.7)।
বিণত এই বিশ

আপিন িতব ী হওয়ার কারেণ িলিখত কান াথিমক
অিভেযােগর ফম অন-লাইন, ডােক, বাই মইেল পাঠােত না
পারেল, িড এফ ই এইচ আপনার াথিমক অিভেযাগ ফােন
িলিপব কের সহায়তা করেত পাের, অথবা যারা বিধর বা যােদর
বণ শি কম বা যারা বাক িতব ী, তােদর ক ক ািলেফািনয়া
িরেল সািভেসর মাধ েম(711) সহায়তা করেত পাের, অথবা
আপনার িভ আর এস-এর মাধ েম আমােদরেক (800) 884‐1684
(ভেয়স) ন ের ফান ক ন।
এপেয় েম করার জন , 800‐884‐1684 ( ফান)বা
800‐700‐2320 (TTY)ন ের যাগােযাগ ক ন বা ইেমইেল
contact.center@dfeh.ca.gov কানায় যাগােযাগ ক ন।
িতব ী লাকেদর জন অনুেরােধর পিরে ি েত িড এফ ই এইচ
যুি সংগত ব ব া িহেসেব এক িবক ফরম ােট আমােদর কাগজ প
উপ াপন করেত িত িতব ।
আমােদর কাগজ প পড়া বা ওেয়বসাইেট েবেশর জন আপনার
পছে র ফরম াট িনেয় আেলাচনার জন িড এফ ই এইচ-এ(800)
884‐1684 ন ের(ভেয়স বা িরেল ওপােরটেরর মাধ েম 711),TTY
(800) 700‐2320 বা contact.center@dfeh.ca.gov- এ যাগােযাগ
ক ন।

েলা

ধু উদাহরণ এবং অন ান

কান িকছু র িভি েত

এই আইেনর আওতায় বষেম র দাবী উ াপন করাও স ব। এই দওয়ািন
আইন

ারা িনিষ

কাযকলাপ েলা ফৗজদাির অপরাধ ও হেত পাের এবং

ল নকারীেক ফৗজদাির শাি র স ুখীন করা হেত পাের। রালফ নাগিরক
অিধকার আইন কান ব ি র জন
চু ি

কান মালামাল বা পিরেষবার জন

া েরর পূবশত িহসােব এই আইেনর সুর া থেক অব াহিত লােভর

বাধ বাধকতােকও িনিষ

কের, এবং এর অ ভু

থাকেছ অিভেযাগ বা

মামলা দািখেলর বা অ াটিন জনােরল, িড এফ ই এইচ, বা
বা আইন

িসিকউটার

েয়াগকারী সং ােক অবিহত করার অিধকার।

িডএফইএইচ এর কাজ িক িক?
িডপাটেম অব ফয়ার এম য়েম এ হাউিজং (িডএফইএইচ)
ক ািলেফািনয়ার দওয়ািন আইন কাযকর কের থােক যা পরবত
প ায় ঘৃণাজিনত সিহংসতােক িনিষ কের

 অিভেযােগর তদ ;
 আইেনর ল েনর জন অিভেযাগ দােয়র করা; এবং
 িলিখত কাগজ প

এবং সিমনার ও সে লেন অংশ

হণ

করােনার মাধ েম ক ািলেফািনয়া বাসীেদরেক ঘৃণাজিনত
সিহংসতা, মানবপাচার, হয়রািন, এবং বষম িনিষ করণ

STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF FAIR
EMPLOYMENT & HOUSING
DFEH-R01B-BG 12/16

আইন স

েক

ানদান।

ক ািলেফািনয়ােত িকভােব অিভেযাগ
দািখল করেত হেব?

আিম যিদ মেন কির য আিম

ক ািলেফািনয়ার আইন অনুযায়ী কান কান

ঘৃণাজিনত সিহংসতার িশকার, আিম

ধরেনর কাজ িনিষ ?

কী করেত পাির?

আ া
ক ািলেফািনয়ার আইন য কান কার মৗিখক বা িলিখত মিক,
শারীিরক আ মণ বা আ মেণর েচ া, দওয়াল িলখন/িচ , তছনছ
বা স ি র িত করা িনিষ কের।ক ািলেফািনয়ার অন ান আইন
িবিভ কাযকলােপর জন ফৗজদারী শাি র িবধান রেখেছ এবং এই
শাি েযাগ কাযকলােপর অ ভু
রেয়েছ াথনার জন সেমেবত কান
পেক বাধা দান; ধম য় িশ া িত ােনর মািলকানাধীন কান
ভবন বা াথনার ান তছনছ করা, সিহংসতার মিকর মাধ েম
ধম য় কাযকলাপ িন ৎসািহত করার েচ া, অথবা কান ব ি েক
তার াথনা েল বা কান ব ি মালীকানাধীন স ি েত কান বামা
বা অি সংেযােগর মাধ েম তার ব ি গত িনরাপ ার ভীিতর কারণ
হওয়া, যিদ সই স ি ব ি র বা অব ানকারীর জািত, বণ, ধম,

1

আপিন এই পুি কা

ব বহার করেত পােরন।

কান সমস া িনেয় যাগােযােগার সময় আপিন
এ

আইনজীিব, পুিলশ, অথবা সরকাির

সং ােক দখােত পােরন।

কখনই

পূব পু ষ. , বা অন

কান সুরি ত িভি র কারেণ ল
ব েত পিরণত করা হেয় থােক।

িত

না। এর জন
পিরেষবার জন
িনেয়

2

বি

য কান কার সিহংস মিক বা কাযকলাপ
অবিহত ক ন। সিহংস মিক কাযকলােপর
সােথ বিশে র (জািত, িল , বয়স, িতব ী ,
িল পিরিচিত ইত ািদ) সংেযাগ ব াখ া করেত
ভু লেবন না। মেন রাখেবন, আপনার িনজ
বিশ অথবা আপিন য
প বা ব ি র সােথ
সংি তার িভি েত এই সংেযাগ ঘেট থাকেত
পাের।

অপরাধীর পিরচয় স

েক জানার অবশ ই এক বছেরর

মেধ িড এফ ই এইচ-এ অিভেযাগ দািখল করেত হেব, তেব তা
হওয়ার তািরখ থেক িতন বছেরর পের হেত পারেব
কান আইনজীিবর

েয়াজন নই এবং িডপাটেমে র

কান িফস লাগেবনা। অিভেযােগর সুিনিদ

তথ

ত থাকেবন এবং অিভেযােগর িববরেণর সমথেন কাগজপে র

কিপ জমা িদেবন।.
আপিন িডএফইএইচ- ক
(800) 884-1684 ন ের িবনামূেল ফান কের যাগােযাগ করেত
পারেবন।

দওয়ািন

িতকারসমূহ

িনেষধা া:আদালত থেক িনেষধা া জািরর পর, সই আেদশ
আ া েদরেক এই আইন েলা িকভােব সহায়তা কের?
য সকল ব ি

তােদর জািত, বণ, ধম, পূবপু ষ, দশ, বয়স,

িতব ী , িল , িল

পিরিচিত, রাজৈনিতক সংি

মতামেতর কারেণ সিহংসতা বা সিহংসার
আইন েলা তােদর জন
অ ভু

তা বা

মিকেত আ া

িতকার বেয় আেন।এই সকল

ম

ে

3

হেয়েছ, এই
িতকােরর

রেয়েছ:

আপিন অিভেযাগ দািখল করেত পারেবন।
অিভেযাগ িড এফ ই এইচ, আদালেত, অথবা
যেকান সরকাির সং ার কােছ দািখল করা
যােব, যমন ানীয় পুিলশ িডপাটেম , িডি
অ াটিন, অথবা ক ািলেফািনয়ার অ াটিন
জনােরল।

ল নকারীেক জিরমানা করা হেত পাের বা কারাদ

কৃ ত িত পূরণ:িচিকৎসার খরচ, আেয়র িত, স ি র
মরামত, বা মানিসক ক বা িবপযেয়র জন খরচ সহ অন ান
িতপূরণ এর অ ভু ।
শাি মূলক

 িনেষধা া


কৃ ত

দােনর জন

িত পূরেণর আেদশ িদেত পাের।

দওয়ািন শাি : আাদালত $25,000 জিরমানা করেত পাের, যা
অিভেযাগ দািখলকারীেক

িতপূরণ

 শাি মূলক


িতপূরণ: লংঘন কারীেক সাজা

আদালত বাড়িত



দওয়া হেত

পাের।

িতপূরণ

অিভেযাগ িড এফ ই এইচ-এ, আদালেত, বা অন

সরকাির সং ার কােছ দািখল করা যােব, যমন পুিলশ

দওয়ািনদ

িডপাটেম , িডি

 আইনজীিবর িফস
এই আইন েলা ারা চিলত অিধকার েয়ােগর জন
অেনক েলা পদে প হণ করেত পাের।

কান

য কউ

অ াটিন অথবা িস এ অ াটিন জনােরল।

ক ািলেফািনয়ার দওয়ািন আইেনর ধারা
52 অনুযায়ী, রালফ বা বন নাগিরক অিধকার েয়ােগর জন এক
ব ি গত মামলা দািখল করা যােব।

দান করা হেব।

আইনজীিবর িফস: মামলার কারেণ আইনজীিবর িফস
পিরেশাধ করার জন আদালত আেদশ

দান করেত পাের।

