િધક્કારને કારણે િહંસાના ઉદાહરણો

રાલ્ફ િસવીલ રાઇટ્સ એક્ટ હેઠળ,
આ બાબતો ગેરકાયદેસર છેઃ
વ્યિક્તના રિક્ષત જૂથમાં વાસ્તિવક અથવા
માનવામાં આવતા સભ્યપદને કારણે
વ્યિક્તના બંધારણીય અિધકારો સાથે બળ
દ્વારા અથવા બળની ધમકી દ્વારા
દરિમયાનગીરી.
પોતાના ધમર્નાં આધારે પર્ાથર્ના માટે ભેગા
થયેલા લોકોનાં જૂથને જાણીજોઇને ખલેલ
પહોંચાડવી.
િહંસાની ધમકી આપીને ધાિમર્ક પર્વિૃ ત્તને
હતોત્સાહ કરવાનો પર્યત્ન કરવો.
રિક્ષત જૂથમાં વાસ્તિવક અથવા માનવામાં
આવતા સભ્યપદને કારણે વ્યિક્તની િમલકતને
નુકસાન પહોંચાડવુ.ં
રિક્ષત જૂથમાં વાસ્તિવક અથવા માનવામાં
આવતા સભ્યપદને કારણે પર્ાથર્નાસ્થળ કે
ઇમારતમાં તોડફોડ઼ કરવી.
રિક્ષત જૂથમાં વાસ્તિવક અથવા માનવામાં
આવતા સભ્યપદને કારણે વ્યિક્ત પર હુમલો
કરવો.
રિક્ષત જૂથમાં વાસ્તિવક અથવ માનવામાં
આવતા સભ્યપદને આધારે વ્યિક્ત િવરુદધ
્
ગેરકાયદેસર િહંસાની તરફેણ કરવી જેમાં,
આવી તરફેણ કાયદાને અવગણનાર
િનકટવતીર્ િકર્યાને ઉત્તજ
ે ન આપવા અથવા
ઉત્પન્ન કરવા તરફ પર્ેરીત હોય.

ફેયર એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ હાઉિસંગ િડપાટર્મેન્ટનો ઉદ્દેશ
કેિલફોિનર્યાની પર્જાને રોજગારી, હાઉિસંગ અને જાહેર
સવલતોમાં ગેરકાયદેસર ભેદભાવ સામે અને િધક્કારને કારણે
િહંસા અને માનવ તસ્કરી જેવા દોષી કૃત્યો સામે રક્ષણ
આપવાનો છે.

વધુ માિહતી માટે :
Department of Fair Employment and Housing
ટોલ ફર્ી:(800) 884‐1684
ટીટીવાયઃ (800) 700‐2320
ઓનલાઇનઃ www.dfeh.ca.gov
અમને અહીં પણ શોધો

જો તમને િવકલાંગ તા હોય જે તમને ઓનલાઇન, મેઇ લ
દ્વ ારા અથવા ઇમેલ દ્વ ારા લેિ ખત પૂવ ર્ફ િરયાદ ફોમર્
આપતા અટકાવતી હોય અથવા જો વ્ય િક્ત ઓ બહેર ા
હોય અથવા સાંભ ળવામાં મુશ ક
્ ેલ ી હોય અથવા
બોલવાની અક્ષ મતા હોય તો તમારી પૂવ ર્ફ િરયાદ
ફોન અથવા કેિ લફોનીર્ય ા િરલે સિવર્સ (711) દ્વ ારા
લખીને ડીએફઇએચ તમને મદદ કરી શકે છે અથવા
તમારા વીઆરએસ દ્વ ારા અમને (800) 884-1684
(વોઇસ) પર ફોન કરો.
મુલાકાત િનધાર્િરત કરવા માટે 800-884-1684 (વોઇસ)
અથવા 800-700-2320 (ટીટીવાય) અથવા
contact.center@dfeh.ca.gov પર ઇમેઇલ કરીને
કોમ્યિુ નકેશન સેન્ટરનો સંપકર્ કરો.
િવનંતી કરવાથી િવકલાંગતા ધરાવતા લોકોને વાજબી
સવલત તરીકે અમારી સામગર્ી વૈકિલ્પક સ્વરૂપમાં
ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે ડીએફઇએચ પર્િતબદ્ધ છે. અમારી
સામગર્ી અથવા વેબપેજ મેળવવા માટે આપના પસંદગીના
સ્વરૂપની ચચાર્ કરવા ડીએફઇએચને (800) 884-1684
(વોઇસ અથવા વાયા િરલે ઓપરેટર), ટીટીવાય (800) 7002320 અથવા contact.center@dfeh.ca.gov પર સંપકર્
કરો.
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ધી િડપાટર્મ ેન ટ
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્ એન્ડ હાઉિસં ગ

િધકક
્ ારને કારણે
િ હં સ ા
અને નાગિરક
અિધકારો

રાલ્ફ િસિવલ રાઇટ્સ એક્ટ
ગભર્વસ્થા, બાળજન્મ અને સંબંિધત તબીબી િસ્થિતઓ, િલંગ
ઓળખ અને િલંગ અિભવ્યિક્ત , જાિત, રંગ, ધમર્, કુળ, રાષ્ટર્ીય મૂળ,
િવકલાંગતા, તબીબી િસ્થિત, િજનેિટક માિહતી, વૈવાિહક દરજ્જો,
જાિતય અિભમુખતા, નાગિરકત્વ, પર્ાથિમક ભાષા, ઈિમગર્ેશન
દરજ્જો, રાજકીય જોડાણ અથવા મજૂર િવવાદમા િસ્થિત સિહત
વ્યિક્તના વાસ્તિવક અથવા માનવામાં આવતા જાિત /િલંગને કારણે
િહંસાના કૃત્યો કે િહંસાની ધમકી પર મનાઇ ફરમાવે છે(કેિલફોિનર્યા
િસિવલ કોડ સેક્શન 51.7) .
અહીં યાદી થયેલ લાક્ષિણકતાઓ માતર્ ઉદાહરણો જ છે અને કાયદા
હેઠળ ભેદભાવના દાવામાટે અન્ય આધારો પણ શક્ય છે. નાગિરક
કાયદા દ્વારા પર્િતબંધ ફરમાવેલ કૃત્ય ફોજદારી કૃત્ય પણ હોઇ શકે
છે અને ઉલ્લંઘન કરાનારાઓને ફોજદારી દંડથઈ શકે છે. રાલ્ફ િસિવલ
રાઈટ્સ એક્ટ માલ કે સેવાનો કરાર કરવાની શરત તરીકે કાયદાના
રક્ષણમાં માફીની આવશ્યકતા માટે વ્યિક્તને મનાઇ ફરમાવે છે. જેમાં
ફિરયાદ અથવા દાવો દાખલ કરવાનો અથવા એટોનીર્ જનરલ,
ડીએફઈએચ, અથવા પર્ોિસક્યુટર અથવા કાયદો લાગુ પાડતી
એજન્સીને સૂિચત કરવાનો અિધકારનો સમાવેશ થાય છે.

ડીએફઇએચ શું કરે છે

ધી ફેય ર એમ્પ ્લ ોયમેન ટ
્ એન્ડ હાઉિસં ગ
િડપાટર્મ ેન ટ
્ (ડીએફઇએચ) કેિ લફોનીર્ય ા નાગિરક
કાયદાઓ લાગુ પાડે છે જે નીચેન ી ફિરયાદોની તપાસ
કરીને િધક્ક ારને કારણે િહં સ ા પર પર્િ તબંધ મુક ે છે;

ફિરયાદોની તપાસ કરવી;
કાયદાના ઉલ્લંઘન સામે કાયર્વાહી કરવી; અને
િધક્કારને કારણે િહંસા, માનવ તસ્કરી, પજવણી અને
ભેદભાવ પર પર્િતબંધ મુકતા કાયદાઓ િવશે લેિખત સામગર્ી
પૂરી પાડીને અને સેિમનાર અને કોન્ફરન્સમાં ભાગ લઈને
કેિલફોનીર્યાના રહેવાસીઓને િશિક્ષત કરવા.

જો મારું માનવું હોય કે હું
િધક્કારને કારણે િહંસાનો
ભોગ બન્યોછું તો મારે શું
કરવુ?ં

કેિલફોનીર્યાના કાયદા અનુસાર
ક્યા પર્કારના કાયોર્
પર્િતબંિધત છે?
કેિલફોનીર્યાનો કાયદો મૌિખક કે લેિખત ધમકીઓ,
શારીિરક હુમલો અથવા હુમલાનો પર્યત્ન, ભીંત િચતર્ો
અને તોડફોડ અથવા િમલકતને નુકસાન સામે મનાઇ
ફરમાવે છે. કેિલફોનીર્યાનાં અન્ય કાયદાઓ ફોજદારી દંડ
લાદે છે, જેમાં સમાવેશ થાય છે પર્ાથર્ના કરવાનાએકતર્
થયેલા લોકોના જૂથને ખલેલ પહોંચાડવી, ધાિમર્ક
શૈકષ
્ િણક સંસ્થાની માિલકીની ઇમારત કે પર્ાથર્નાસ્થળે
તોડફોડ કરવી; ધમકી કે િહંસાના કૃતય
્ દ્વારા ધાિમર્ક
પર્વિૃ ત્તને હતોત્સાહ કરવાનો પર્યત્ન કરવો; અથવા
બોમ્બ અથવા ગુનાિહત આગનો ઉપયોગ કરીને ધાિમર્ક
સ્થળે અથવા અન્ય ખાનગી િમલકતને તેના માિલક
અથવા રહેનારની જાિત, રંગ, ધમર્, કુળ અથવા અન્ય
સુરિક્ષત આધારોને કારણે લક્ષ્ય બનાવવામાં આવી હોય
ત્યાં વ્યિક્તને તેની/તેણીની અંગત સુરક્ષા માટે ભય ઉભો
કરવો.
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કોઇપણ િહંસાનું જોખમ કે કૃત્યની પોલીસને
જાણ કરો. િહંસાના જોખમ અથવા કૃત્યની
વચ્ચેની કડી અને લક્ષણો સમજાવવાનું
સુિનિશ્ચત કરો(જાિત, સેક્સ, ઉંમર, િવકલાંગતા,
જાિતય અિભમુખતા વગેરે). યાદ રાખો કે આ
જોડાણ તમારા લક્ષણો આધાિરત કે કોઇ જૂથ કે
વ્યિક્ત આધાિરત હોઇ શકે છે જેની સાથે તમે
સંકળાયેલા હોય.
તમે ફિરયાદ દાખલ કરી શકો છો. ફિરયાદ
ડીએફઇએચ, કોટર્ અથવા અન્ય સરકારી
એજન્સીમાં જેમ કે સ્થાિનક પોલીસ િવભાગ,
િજલ્લા એટનીર્ અથવા કેિલફોનીર્યા એટનીર્
જનરલ પાસે ફાઇલ કરી શકાય છે.

હુકમો અટકાવીને

નાગિરક દંડ
એટનીર્ (વકીલ) ફી
આ કાયદાઓ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા
અિધકારોનો ઉપયોગ કરવા માટે જે તે વ્યિક્ત િવિવધ
પગલાંઓ લઇ શકે છે.

ક્યો માગર્ લેવો?
ભોગ બનેલ વ્યિક્તને ગુનો કરનારની ઓળખ અંગે જાણ થાય તેના
એક વષર્ની અંદર ડીએફઇએચ ફિરયાદ દાખલ થવી અિનવાયર્ છે.
પરંતુ કોઈપણ િકસ્સામાં હાની થયાની તારીખથી તર્ણ વષર્ કરતા
વધુ સમય પછી નહીં. . એટનીર્ જરૂરી નથી અને િડપાટર્મેન્ટની
સેવાઓની કોઇ ફી નથી. ફિરયાદ િવશે ચોક્કસ હિકકતો રજૂ કરવા
માટે તૈયાર રહો અને ફિરયાદમાં રહેલા આરોપોને ટેકો આપતા

તમે ડીએફઇએચનો અમારા ટોલ ફર્ી
નંબર (800) 884-1684 પર કોલ કરીને
સંપકર્ કરી શકો છો.

નાગિરક ઉપાયો
હુકમો અટકાવીને: કોટર્ પાસેથી અટકાવવાનો હુકમ મેળવ્યા
પછી, તે હુકમનો ઉલ્લંઘન કરનારને દંડ કે જેલ થઇ શકે છે.
વાસ્તિવક નુકસાન: આ નુકસાનમાં તબીબી સારવારનો
ખચર્, ગુમાવેલ વેતન, િમલકતમાં સમારકામ, અથવા
ભાવનાત્મક વેદના અને તકલીફ માટેની ચુકવણીનો સમાવેશ
થાય છે.
િશક્ષાત્મક નુકસાન: ઉલ્લંઘન કરનારને િશક્ષા કરવા માટે
કોટર્ વધારાના નુકસાનનો હુકમ કરી શકે છે.

વાસ્તિવક નુકસાન
િશક્ષાત્મક નુકસાન

દાખલ કરવા માટે મારે

દસ્તાવેજોની નકલ પૂરી પાડો.

આ કાયદાઓ ભોગ બનેલાઓને કેવી રીતે મદદ કરે છે?

આ કાયદાઓ એવી વ્યિક્તઓને નાગિરક ઉપાયો પૂરા પાડે
છે જે જાિત, રંગ, ધમર્, વંશ, રાષ્ટર્ીય મૂળ, ઉંમર,
િવકલાંગતા, યૌન, જાિતય અિભમુખતા, રાજકીય જોડાણ
અથવા મજૂર તકરારોમાં િસ્થિતને કારણે િહંસાના કૃત્યો
અથવા િહંસાની ધમકીનો સામનો કરતા હોય. ઉપલબ્ધ
નાગિરક ઉપાયોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છેઃ

તમે આ બર્ોશરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
સમસ્યા અંગે જ્યારે તમે વકીલ, પોલીસ અથવા
સરકારી એજન્સીને સંપકર્ કરો ત્યારે તેને
બતાવો.

કેિલફોનીર્યામાં ફિરયાદ

ડીએફઇએચ, કોટર્ અથવા અન્ય સરકારી એજન્સી જેમ કે
પોલીસ િવભાગ, િજલ્લા એટનીર્ અથવા સીએ એટનીર્
જનરલ પાસેફિરયાદ ફાઇલ કરી શકાય છે.
રાલ્ફ કે બેન િસવીલ રાઇટ્સ એક્ટ્સ લાગુ પાડવા માટે
કેિલફોનીર્યા િસિવલ કૉડ સેકશન 52 હેઠળ ખાનગી કાનૂની
દાવો ફાઇલ કરી શકાય છે.

નાગિરક દંડ: કોટર્ $ 25,000 નો દંડ કરી શકે છે, જે ફિરયાદ
દાખલ કરતી વ્યિક્તને મળી શકે છે.
એટનીર્ની ફી: કાનૂની દાવાને કારણે પિરણમતી એટનીર્ની
ફી ચુકવવાનો કોટર્ હુકમ કરી શકે છે.

