සාධාරණ ෙ�වා ���� හා �වාස කට��

වාර්ගික හිංසනයට
නිදසුන්

ෙදපා�තෙ���ෙ� ෙමෙහවර ව�ෙ� ෙ�වා ����ය,
�වාස සහ ෙපා� ඉඩ පහ�ක� ආ� කට�� �ළ �� �ය
හැ� ��ය��ල ෙනාවන ෙවන�ෙකාට සැල��ව��
සහ වා��ක �ංසන හා ��� ජාවාර� කට��ව��
කැ�ෙෆා්�යාෙ� ජනතාව ආර�ෂා ��ම ෙ�.

ාධාරණ ෙ�වා ���� හා �වාස කට��

වා��ක �ංසනය
සහ ���
අ��වා�ක�
RALPH ��ෆ් ��� ��ක� පනත

��ෆ් (Ralph) ��� ��ක� පනත යටෙ�,
පහත කට�� ���ෙරා්� ෙ�:
ආ
 ර��ත ක�ඩායම� �ළ ��ය�
��ගලය�ෙ� සැබෑ ෙහා් උපක��ත
සාමා�ක�වය ෙ��ෙව� එම ��ගලයාෙ�
�යව�ථා�ත අ���වලට බලහ�කාරෙය�
ෙහා් බලය භා�තා ��ෙ� ත�ජනය� ඔ�ෙ�
බාධා පැ�ණ�ම.
ඔ��ෙ� ආගෙ� පදනම මත ව�දනා ��ම
සඳහා ඒකරා� වන ��ගල��ට �තාමතා
බාධා ��ම.
�ංසා කරන බවට ත�ජනය කර ආග�ක
කට�� අෛධ�යම� ��මට උ�සාහ ��ම.
ආර��ත ක�ඩායම� �ළ ��ය�
��ගලෙය�ෙ� සැබෑ ෙහා් උපක��ත
සාමා�ක�වය ෙ��ෙව� එම ��ගලයාෙ�
ෙ�පළවලට හා� ��ම.
ආර��ත ක�ඩායම� �ළ සැබෑ ෙහා්
උපක��ත සාමා�ක�වය මත පදන�ව
�ජ�ය �ථානය� ෙහා් ෙගාඩනැ��ලකට
හා� පැ�ණ�ම.
ආර��ත ක�ඩායම� �ළ ��ය�
��ගලෙය�ෙ� සැබෑ ෙහා් උපක��ත
සාමා�ක�වය මත පදන�ව ඔ�ට පහර �ම.
ආර��ත ක�ඩායම� �ළ ��ය�
��ගලෙය�ෙ� සැබෑ ෙහා් උපක��ත
සාමා�ක�වය මත පදන�ව එම ��ගලයාට
එෙර� ��ය��ල ෙනාවන �ංසනය�
ෙව�ෙව� ෙප� ��ම සහ එම ෙප� ��ම
��� ආස�න ���ෙරා්� ��යාව� ඇ�
��මට ෙහා් ඒ සඳහා ෙපළඹ�මට ෙ���ම
සහ එවැ� ��යාව� �� ��ෙ� ඉඩ� ��ම.

ැ� ��තර සඳහා:
Department of Fair Employment and Housing
ගා�� අය ෙනාෙකෙරන: (800) 884‐1684
TTY: (800) 700‐2320
අ�ත�ජාලගතව: www.dfeh.ca.gov
ඔබට ෙම��ද අප හා ස�බ�ධ �ය හැ�ය

��ත ��ව පැ���ල� අ�ත�ජාලගතව, ��ය�
ම�� ෙහා් ඊෙ�� ම�� ඉ��ප� ��ෙම� ඔබව
වළ�වන ආකාරෙ� ආබා�තභාවය� ඔබට �ෙ�
න�, ඔෙ� ��ව පැ���ල �රකථනය ඔ�ෙ� �යා
ගැ�ෙම� DFEH හට ඔබට සහාය �ය හැ� අතර
��� ෙහා් අ� � රවණ ත��වය� ෙහා් කථන
ආබාධ ස�ත ��ගල��ට, CaliforniaRelay Service
(711) ඔ�ෙ�, එෙ� නැතෙහා� (800) 884-1684
(හඬ) අංකයට ඔබෙ� VRS ඔ�ෙ� අපව ඇම�ය
හැක.
ෙ�ලාව� ෙව� කරවා ගැ�මට, 800-884-1684 (හඬ)
ෙහා් 800-700-2320 (TTY) ඔ�ෙ� ස��ෙ�දන
ම�ය�ථානය අමත�න එෙ� නැතෙහා�
atcontact.center@dfeh.ca.gov ෙවත ඊෙ�� ප��ඩය�
එව�න.
සහාය ඉ�ලා ��න �ට ආබාධ ස�ත ��ගලය�හට
�ක�ප ආකාරය�� අප ෙවත ���මට සැල�ය ��
ඉඩපහ�ක� සැල�මට DFEH ඇප කැප � කට��
කර�. අපෙ� �ය �ය�� ෙවත ෙහා් ෙව� අඩ� ෙවත
���මට ඔබ වඩා කැම� ආකාරය ��බඳව සාක�ඡා
��මට (800) 884-1684 (හඬ ෙහා් ��යාක� 711
ඔ�ෙ�), TTY (800) 700-2320 ��� DFEH හා ස�බ�ධ
ව�න නැතෙහා� contact.center@dfeh.ca.gov ෙවත
ඊෙ�� කර�න.
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ෙමම පනත

ම�� ��ය� ��ගලෙය�ෙ� ග�භ�භාවය, ළද� උපත, සහ
අදාළ ෛව�ය ත��වය�, �ං�ක අන�යතාවය සහ �ං�ක
�රකාශනය, ජා�ය, ව�ණය, ආගම, ෙපෟරා�ක ජා�ක ස�භවය,
ආබා�තතාව, ෛව�ය ත��වය, ජානමය ෙතාර��,
ෛවවාහක�වය, �ං�ක නැ��ව, �රවැ�භාවය, ��ක භාෂාව,
සං�රම�ක ත��වය, ෙ�ශපාලන ස�බ�ධතා, ෙහා් ක�ක�
ආර�ලක ත��වය ඇ�� සැබෑ ෙහා් උපක��ත �ං�ක�වය/
��� ��ෂභාවය ස�බ�ධෙය� වන �ංසන ��යා ෙහා් �ංසන
��යා �� කරන බවට වන ත�ජනය ��� තහන� ෙකෙ�
(කැ�ෙෆා්�යා ��� �� සං�රහය 51.7).
ෙම� ද�වා ඇ� ල�ෂණ �ෙද� �ද�� පමණ� වන අතර
ෙවන� ආකාරෙය� සැල�ම� ස�බ�ධෙය� වන අෙන��
පදන�ද ෙමම පනත යටෙ� තහන� ෙ�. ��� ��ය යටෙ�
තහන� කර ඇ� ��යාව� සාපරා� ��යාව� �මට ද ඉඩ ඇ�
අතර ඒවා උ�ලංඝනය කර�න� සාපරා� ද�ඩනවලට යට� �මට
ඉඩ �ෙ�. ��ෆ් ��� ��ක�ව�� ��ය� ��ගලෙය�ට භා�ඩ
හා ෙ�වා සඳහා වන ���මකට එළ�ෙ� ෙකා�ෙ��ය� ෙලස,
පනෙ� ආර�ෂණවලට �ල� වන ආකාරෙ� කට�� �යම ��මද
තහන� කරන අතර ඊට පැ���ල� ෙහා් න� කට��ත� ෙගා�
��මට ෙහා් ��ප�වරයා, DFEH ෙහා් න� ප��ව�ෙන� ෙහා්
�� පැන�ෙ� �ෙයා්�ත ආයතනය� ෙවත දැ�� �ම ද ඇ�ළ�
ෙ�.

DFEH �� කර�ෙ� �ම�ද
සාධාරණ ෙ�වා ���� හා �වාස
කට�� ෙදපා�තෙ���ව (DFEH)
වා��ක �ංසන තහන� කරන
කැ�ෙෆා් � යා ��� �� පහත අ���
බලා�මක කර�
⇒පැ��� �ම�ශනය;
⇒�� උ�ලංඝනය�වලට එෙර�ව න� පැව�ම; සහ
⇒��ත ක�� සැප�ම,ස�ම��රණ සහ
ස�ෙ�ලනවලට සහභා� කර�ම ��� වා��ක
�ංසනය, ��� ජාවාරම, ��හැර ��� සහ ෙවන�
ආකාරයට සැල�ම තහන� ෙකෙරන �� ස�බ�ධෙය�
කැ�ෙෆා්�යා�ව� දැ�ව� ��ම.

කැ�ෙෆා්�යා� ��ය යටෙ�
තහන� කර ඇ�ෙ� �මන
ආකාරෙ� ��යාව�ද?

කැ�ෙෆා්�යා ��ය අ�ව වා�ක ෙහා් ��ත ත�ජන,
ශා��ක පහර �� ෙහා් පහර �මට තැ� ���, බ� ���
ඇ�ම, සහ ෙපා� ෙ�පළවලට හා� පැ�ණ�ම තහන� ෙ�.
අෙන�� කැ�ෙෆා්�යා �� ම�� ව�දනාමාන ��ම
සඳහා ඒකරා� වන ��ගල��ට බාධා ��ම; �ජ�ය
�ථානයක ෙ�පළවලට ෙහා් ආග�ක අ�යාප�ක
ආයතනය� ස� ෙගාඩනැ��ලකට හා� පැ�ණ�ම;
ත�ජන ෙහා් �ංසනව�� ආග�ක කට�� අෛධ�යම�
��මට උ�සාහ දැ�ම; ෙහා් ව�දනා �ථාන �ළ � ෙහා්
කවර ෙහා්
��ග�ක ෙ�පළක ��ක� ෙහා් �වැ�යාෙ� ජා�ය,
ව�ණය, වංශය ෙහා් ෙවන� ආර��ත පදනම� ෙ��ෙව�
එම ෙ�පළ ඉල�ක කර ග� ලැ�ෙ� න�එබ� ෙ�පළ� මත
�, ��ගලය�ට �ව�ය ��ග�ක ආර�ෂාව ��බඳ �ය�
ඇ� කර�ම අර�� කර ග��� ��රන �ර�යය� ෙහා්
�� තැ�ම� භා�තා ��මඇ�� ��යා සඳහා සාපරා�
ද�ව� �ථා�ත කර� ලැෙ�.

මා වා��ක �ංසනයක
���තෙය� බවට මා
��වාස කර�ෙ� න� මා
කළ ��ෙ� �ම�ද?

1

2

ව�ෙ� ෙෙක� ද?

3

��ය� �ංසන ��යාව� ෙවෙතා� ඒ බව
ෙපා��ය ෙවත වා�තා කර�න. �ංසන
ත�ජනය ෙහා් ��යාව සහ ෙමම ල�ෂණ
(ජා�ය, �ං�ක�වය, වයස ආබා�තභාවය,
�ං�ක නැ��ව වැ�) අතර ස�බ�ධතාව
පැහැ�� කර�න. ෙමම ස�බ�ධතාවය ඔෙ�
ෙහා් ඔබ ඇ�� කරන ක�ඩායෙ� ෙහා් ත�
��ගලය�ෙ� ල�ෂණ මත පදන� �ය හැ�
බව මතක තබා ග�න.
ඔබට පැ���ල� ෙගා� කළ හැ�ය.
පැ���ල� DFEH, උසා�ය, ෙහා් පළා�
ෙපා�� ෙදපා�තෙ���ව, �����
��ඥවරයා, ෙහා් කැ�ෙෆා්�යාෙ� ��ප�
වැ� ෙවන� රජෙ� ආයතනය� ෙවත
ෙගා� කළ හැ�ය.

�
 ර�බාධන �ෙයා්ග
ත�ය හා�
ද�ඩ�ය හා�
��� ද�ව�
��ඥ ගා��

ෙමම �� ම�� සලසා ඇ� ��ක�
��යාෙ� ෙයද�මට ��ගලෙය�ට
��යාමා�ග ගණනාව� ගත හැ�ය.

පැ���ල� ෙගා�
කර�ෙ� ෙකෙ�ද?
අපරාධක�ෙ� අන�යතාව දැනග� �නෙ� �ට වසර� �ළ
පැ���ල� DFEH ෙවත ෙගා� කළ �� අතර, හා�ය �� කර
වසර �න� ඉ�ම �යෙහා� ��� පැ���න� ෙගා� කළ
ෙනාහැ� ෙ�. ��ඥවරෙය� අව�ය ෙනාවන අතර
ෙදපා�තෙ��� ෙ�වා ෙව�ෙව� ��� ගා��ව� අය කර�
ෙනාලැෙ�. පැ���ල ස�බ�ධෙය� ���ත ක�� සහ
පැ���ෙ� සඳහ� ෙචා්දනා සනාථ ��ම සඳහා වන ��
ෙ�ඛනවල �ටප� ඉ��ප� ��මට �දාන�� ��ය �� අතර

ෙමම �� ���තය�ට උපකා�
තම ජා�ය, ව�ණය, ආගම, ෙපෟරා�ක ස�භවය, වයස,
ආබා�තභාවය, ��� ��ෂභාවය, �ං�ක නැ��ව,
ෙ�ශපාලන ස�බ�ධතා ෙහා් ක�ක� ආර�ලක ත��වය
වැ� ��යාව�ෙ� ���තය� � ඇ� තැනැ�ත�හට ෙමම
�� ම�� ��� ��ය� ලබා ෙ�. ලබා ෙදන ���
��ය�වලට පහත දෑ ඇ�ළ� ෙ�:

ඔබට ෙමම අ�ෙපාත භා�තා කළ හැ�ය.
��ය� ගැට�ව� ස�බ�ධෙය�
��ඥවරෙය�, ෙපා��ය, ෙහා් රජෙ�
�ෙයා්�ත ආයතනය� හා ස�බ�ධ වන �ට
එය ෙප�ව�න.

කැ�ෙෆා්�යාෙ� මා

ැ���ල� DFEH, උසා�ය, ෙහා් ෙපා��
ෙදපා�තෙ���ව, ����� ��ඥවරයා, ෙහා්
කැ�ෙෆා්�යාෙ� ��ප� වැ� ෙවන� රජෙ�
ආයතනය� ෙවත ෙගා� කළ හැ�ය.
��ෆ් ෙහා් බාෙ� ��� ��ක� පනත බලා�මක ��ම
සඳහා කැ�ෙෆා්�යා ��� �� සං�රහෙ� 52 වග��ය
යටෙ� ��ග�ක න�කරය� ෙගා� ��මට ��වන.

ගා�� අය ෙනාෙකෙරන (800)
884-1684 අංකය අමතා ඔබට
DFEH හා ස�බ�ධ �මට ��වන

��� �ර�ක�ම
�ර�බාධන �ෙයා්ග: උසා�ය�� �ර�බාධන �ෙයා්ගය�
ලබා ග� ප�ව, එම �ෙයා්ගය උ�ලංඝනය කරන
තැනැ�ත�ට දඩ �ද� �යම ��ම ෙහා් �ර ද�ව� ලබා
�ම �� කළ හැ�ය.
ත�ය හා�: ෙමම හා�වලට ෛව�ය �ර�ක�මවල �යද�,
වැ�� අ�� �ම, ෙ�පළ අ��වැ�යා ��ම, ෙහා්
��තෙ�ගව�� සහ ෙශා්ක ෙ�දනාව�� වන �ඩා ���
සඳහා ෙග�� �� ��ම ඇ�ළ� ෙ�.
ද�ඩ�ය හා�: �� උ�ලංඝනය කර�න�හට ද�ව�
ලබා �ම ��ස උසා�යකට අ�ෙ�ක හා� �යම කළ
හැ�ය.
��� ද�ඩන: උසා�යකට $25,000ක දඩ �දල� �යම කළ
හැ� අතර, එය පැ���ල ෙගා� කරන ��ගලයා ෙවත
�රදානය ෙකෙර� ඇත.
��ඥ ගා��: �� කෘ�යය� ෙ��ෙව� දැ�මට �� වන
��ඥ ගා�� ෙග�මට උසා�යකට �ෙයා්ග කළ හැ�ය.

