ਨਫਰਤ ਭਰਪ
ਭਰਪੂਰ ਹਿੰਹਿੰ ਸਾ
ਸਾ ਅਤੇ
ਨਾਗਰਿਕ
ਨਾਗਹਰਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਅਹਿਕਾਰ
ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ

ਰਾਲਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਕਥਿਤ
ਸੈ ਕਸ/ਲਿੰ ਗ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਜਣੇ ਪੇ, ਅਤੇ ਸੰ ਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰੀ
ਸਥਿਤੀਆਂ , ਲਿੰ ਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲਿੰ ਗੀ ਪ੍ਰ ਗਟਾਵਾ ਨਸਲ, ਰੰ ਗ, ਧਰਮ,
ਵੰ ਸ਼ਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਅਪੰ ਗਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ, ਜੈ ਨੇਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ,
ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਨਸੀ ਰੁ ਝਾਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਮੁੱਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਸਥਿਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਨਤਾ, ਜਾਂ ਲੇ ਬਰ (ਕਿਰਤ) ਵਿਵਾਦ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤੀ
(ਕੈ ਲੀਫੋ ਰਨੀਆ ਸਿਵਲ ਕੋ ਡ ਸੈ ਕਸ਼ਨ 51.7) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਹਿੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋ ਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ । ਇਹ
ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੇ ਵਲ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਤਕਰੇ
ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਹੋ ਰ ਅਧਾਰ ਸੰ ਭਵ ਹਨ। ਸਿਵਲ (ਨਾਗਰਿਕ) ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ
ਵਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰਾਲਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋ ਂ ਐਕਟ
ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਤੋ ਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਵੀ ਰੋ ਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿਚ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਮੁਕੱ ਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿਰਪੱ ਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹਾਉਸਿੰ ਗ ਵਿਭਾਗ (DFEH), ਜਾਂ
ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

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.

ਕੈਲ਼ੀਫੋ ਰਨ਼ੀ
ਰਨ਼ੀਆ ਦੇਦੇ ਕਾ
ਕਾਨਨੂੰ ਨ ਅਿ਼ੀ
ਅਿ਼ੀਨ ਹਕਸ
ਹਕਸ ਹਕ
ਹਕਸਮ
ਸਮ ਦੇ ਐ
ਐਕਕਟ
ਨੂੰ ਮਨ
ਮਨ੍੍ ਾ ਕਕ਼ੀ਼ੀਤਾ
ਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਦਾ ਿੈ ?
ਕੈ ਲੀਫੋ ਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਧਮਕੀਆਂ , ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਜਾਂ
ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼, ਗ੍ਰੇਫਿਟੀ ਅਤੇ ਤੋ ੜ-ਫੋ ੜ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਵਰਜਦਾ
ਹੈ । ਕੈ ਲੀਫੋ ਰਨੀਆ ਦੇ ਹੋ ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਸਥਾਪਿਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ , ਪੂਜਾ ਲਈ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਏ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ
ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ; ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰ ਸਥਾ
ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਭੰ ਨਤੋ ੜ ਕਰਨਾ; ਹਿੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ
ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰ ਬ ਜਾਂ ਅਗਜਨੀ
ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ
ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰ ਤੀ ਡਰਾਉਣਾ ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਾਲਕ
ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਨਸਲ, ਰੰ ਗ, ਧਰਮ, ਵੰ ਸ਼ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਆਧਾਰਾਂ ਲਈ
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਨ੍੍ ਾਂ ਕਾ
ਇਨ
ਕਾਨਨੂੰ ਨਾਂ ਨਨਾਾਲ ਪ਼ੀ
ਪ਼ੀੜਤਾ
ੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕ
ਹਕਵਵੇਂ ਮਦ
ਮਦਦ
ਦ ਹਮਲ
ਹਮਲਦ਼ੀ ਿੈ ?
ਇਿ ਕਾਨਨ
ੂੰ ਉਨਾ੍ ਹਾਂ ਹਵਅਕਤ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹਸਵਲ ਉਪਾਅ ਪਦਾਨ
੍ਰ ਕਰਦੇ ਿਨ ਜੋ
ੰ ਿਰਮ, ਵਸ,
ੰ ਕਮ਼ੀ
ੌ ਮਲ,
ੂ ਉਮਰ, ਅਪਗਤਾ,
ੰ
ੰ ਹਜਨਸ਼ੀ ਝਕਾਅ,
ੁ
ਜਾਤ਼ੀ, ਰਗ,
ਹਲਗ,
ੰ ੰ ਜਾਂ ਲਬਰ
ੇ ਹਵਵਾਦ ਹਵਚ
ੱ ਹਕਸੇ ਸਹਥਤ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿਸਾ
ੰ ਦ਼ੀਆਂ
ਰਾਜਨ਼ੀਹਤਕ ਸਬਿ
ੰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹਿਸਾ
ੰ ਦ਼ੀਆਂ ਿਮਕ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਸਕਾਰ ਿਏ
ੋ ਿਨ।
ਹਿਸਕ
ਉਪਲਬਿ ਹਸਵਲ ਉਪਾਵਾਂ ਹਵਚ
ੱ ਸਾਮਲ ਿਨ:

DFEH ਕ਼ੀ ਕਰਦਾ
ਕਰਦਾ ਿੈ
ਨਿਰਪੱ ਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹਾਉਸਿੰ ਗ ਵਿਭਾਗ ਕੈ ਲੀਫੋ ਰਨੀਆ ਦੇ
ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ
ਵਾਲੀ ਹਿੰ ਸਾ 'ਤੇ ਰੋ ਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ:
ਹਨ:
1.
2.

ਂ
ੂੰ

3. ੈ ੋ
੍ਰੇ
ੁਹ ੱ
ੈ
ੇ

ਂ
ੰ

ੇ
ੈ

ੇ ੋ ਂ ੂੰ
ੇ ੂੰ
ੇ ੇ ੈ
ੂ
ੇ
ਂ

ੇ
ੇ
ੇ

ੇ

ੰ

ੁੱ

ੱ
ੰ ਂ ੱ
ੱ

1. ਰੋ ਕ ਆਦੇ ਸ਼
2. ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ
3. ਸਜਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ
4. ਸਿਵਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ
5. ਅਟਾਰਨੀ ਫੀਸ
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਫਰਤ ਭਰਪ
ਭਰਪੂਰ ਹਿੰਹਿੰ ਸਾ
ਸਾ ਅਤੇ
ਅਤੇ ਨਨਾਾਗਹਰਕ
ਹਰਕ ਅਹ
ਅਹਿਕਾਰ
ਿਕਾਰ
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ਤੱ ਥ ਸ਼ੀ
ਸ਼ੀਟਟ

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 ਵਾਲ
ਵਾਲ਼ੀ ਹਿੰਹਿੰ ਸਾ
ਸਾ ਦ਼ੀ
ਦ਼ੀਆਂ ਉਉਦਾ
ਦਾਿਿਰਣਾਂ

ਨਾਗਹਰ
ਹਰਕਕ ਉਪਾ
ਉਪਾਅ
ਅ

ਰਾਲਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਗੈ ਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ :
• ਕਿਸੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸਮੂਹ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਸਦੱ ਸਤਾ ਕਾਰਨ
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਖਲ
ਦੇ ਣਾ।
• ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਏ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਾਣ
ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਹਿੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਦੀ
ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ।
• ਕਿਸੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸਮੂਹ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਸਦੱ ਸਤਾ ਕਾਰਨ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ।
• ਕਿਸੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸਮੂਹ ਵਿੱ ਚ ਅਸਲ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਸਦੱ ਸਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ
ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਭੰ ਨਤੋ ੜ ਕਰਨਾ।
• ਇੱ ਕ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸਮੂਹ ਵਿੱ ਚ ਅਸਲ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਸਦੱ ਸਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ।
• ਕਿਸੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸਮੂਹ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਸਦੱ ਸਤਾ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁ ੱ ਧ ਗੈ ਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰ ਸਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਥੇ
ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਗੈ ਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਿਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ।

1. ਰੋ ਕ ਦੇਦੇ ਆਦ
ਆਦੇੇ ਸ: ਅਦਾਲਤ ਤੋ ਂ ਰਕ
ੋ ਦੇ ਆਦਸ
ੇ ਲਣ
ੈ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ,
ਹੁ ਦ਼ੀ ਉਲਘਣਾ
ੰ
ੁ
ੇ ੍ਹ
ਉਸ ਿਕਮ
ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਨੂੰ ਜਰਮਾਨਾ
ਜਾਂ ਜਲ
ਿੋ ਸਕਦ਼ੀ ਿੈ
2. ਅਸਲ ਨੁ਼ੁ ਕਸਾਨ
ਕਸਾਨ: ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਇਲਾਜ ਦ਼ੀ ਕ਼ੀਮਤ, ਖਝ਼ੀ
ੁ ੰ ਤਨਖਾਿ,
ੁ ੰ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਖ
ੁ ੱ ਅਤੇ ਪਸਾਨ਼ੀ
੍ਰੇ
ਜਾਇਦਾਦ ਦ਼ੀ ਮਰਮਤ,
ੁ
ੇ
ਲਈ ਭਗਤਾਨ
ਸਮਤ
3. ਸਜ
ਸਜਾਾ ਯ
ਯੋੋ ਗ ਿਰਜਾ
ਜਾਨਨੇ : ਅਦਾਲਤ ਉਲਘਣਾ
ੰ
ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਨੂੰ
ੇ ਲਈ ਵਾਿੂ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ੇ ਦੇ ਸਕਦ਼ੀ ਿੈ
ਸਜਾ ਦਣ
ਦਾ ਆਦਸ
4. ਸਿ ਼ੁ
ੇ
ੁ
ੰ
ੈ ੋ
ੇ
ੂੰ ੱ
ੇ
5. ਅਟਾ
ਅਟਾਰਨ
ਰਨ਼ੀ਼ੀ ਦ
ਦ਼ੀ਼ੀਆਂ ਫ਼ੀ
ਫ਼ੀਸਾ
ਸਾਂ : ਅਦਾਲਤ ਮਕਦਮ
ੁ ੱ ੇ ਦੇ ਨਤ਼ੀਜੇ ਵਜੋ ਂ
ੁ
ੇ ਦੇ
ਅਟਾਰਨ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਦਾ ਆਦਸ
ਸਕਦ਼ੀ ਿੈ

ਮੈਂ ਕਕ਼ੀ਼ੀ ਕਕਰਾ
ਰਾਂ ਜਜੇੇ ਮਮੈੈ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਮਮੈੈ ਂ ਨਨਫ਼ਰਤ
ਫ਼ਰਤ ਭਰਪ
ਭਰਪੂਰ ਹਿੰਹਿੰ ਸਾ
ਸਾ
ਦਾ ਹਸ
ਹਸਕਾ
ਕਾਰਰ ਿਾਂ ?
1. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱ ਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ
ਵਕੀਲ, ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ
ਦਿਖਾਓ।
2. ਕਿਸੇ ਹਿੰ ਸਕ ਧਮਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ । ਹਿੰ ਸਕ ਧਮਕੀ
ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਤਾ (ਨਸਲ, ਲਿੰ ਗ, ਉਮਰ, ਅਪੰ ਗਤਾ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਆਦਿ)
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰ ਬੰਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ । ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਕਿ ਇਹ
ਕੁਨੈ ਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਬੰਧਿਤ ਹੋ ।
3. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । DFEH, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਹੋ ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਜਾਂ
ਕੈ ਲੀਫੋ ਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
4. ਕੈ ਲਫੋ ਰਨੀਆ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੋ ਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 52 ਅਧੀਨ ਰਾਲਫ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰ ਧਤ ਸਿਵਲ
ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕੱ ਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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