
CALIFORNIA ਦਾ ਕਨੰੂਨ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹਹੰਸਾ ਤਂੋ ਬਚਾਉਦਂਾ ਹੈ
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਰਾਲਫ਼ ਅਹਿਹਨਯਮ ਦੇ ਤਹਹਤ ਹਕਸ ਚੀਜ਼ 
ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ?
ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕਾਰਜਸਥਾਨ, ਘਰ, ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਗਲੀ ਸਮੇਤ 
ਿਰ ਜਗ੍ਹ ਾ ਮਨਾਿੀ ਿੈ। ਰਾਲਫ਼ ਅਹਿਹਨਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, California ਨਾਗਹਰਕ ਕਨੰੂਨ 
ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਿਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਦਂਾ ਿੈ। 
ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਦੀ ਿਾਸਤਹਿਕ ਜਾਂ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਪੱਿਪਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਿੀ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਹਿਿੀ ਿੈ - ਹਜਸਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਹਕ 
ਕੋਈ ਤੁਿਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਸੋਚਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਿਨ, ਉਿ 
ਅਹਿਹਨਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਿੈ। ਇਸ ਹਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ 
ਸੰਪੱਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਿਮਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਹਕਸੇ 
ਿੀ ਹਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਹਿਹਨਯਮ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਹਿਆਿਾਂ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ - ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ 
ਿੋ ਸਕਦੀ। ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ, ਹਕਸੇ ਿੀ ਹਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਤਂੋ 
ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਹਨਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਹਿਆਿਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ। 

ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ, ਰਾਲਫ਼ ਅਹਿਹਨਯਮ ਇਸ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਮੰਨਦਾ ਿੈ: 

•  ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਿਮਕੀ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰਹਮਕ ਗਤੀਹਿਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਤੋਸਾਹਿਤ – ਜਾਂ 
ਰੋਕਣ – ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ; 

•  ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਦੀ ਿਾਸਤਹਿਕ ਜਾਂ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਨਸਲ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਮੂਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੰੁਚਾਉਣਾ;

•  ਹਬਲਹਡੰਗ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਾਸਤਹਿਕ ਜਾਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 
ਹਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਹਬਲਹਡੰਗ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੰੁਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤਤੇ 
ਹਚੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ;

•  ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਦੇ ਿਾਸਤਹਿਕ ਜਾਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਲੰਗ ਜਾਂ ਹਲੰਗ ਪਛਾਣ 
ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਮਕੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਿਹਥਆਰ 
ਘੁਮਾਉਣਾ (ਹਦਿਾਉਣਾ) ਜਾ ਉਸਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨਾ

•  ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਦੀ ਿਾਸਤਹਿਕ ਜਾਂ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਹਿਕਲਾਂਗਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ 
'ਤੇ ਿਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ

•  ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸਦੀ ਿਾਸਤਹਿਕ ਜਾਂ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਸੁਰੱਹਿਅਤ 
ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਿੰਸ਼ ਸਮੇਤ ਹਿੰਸਾ ਨੰੂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਤਾਂ 
ਹਕ ਉਸ ਨੰੂ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਕੰਮ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ - ਹਜਸਦਾ ਅਰਥ ਿੈ 
ਹਕ ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਿਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ।

California ਦਾ ਕਨੰੂਨ ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਹਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਹਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾਂ 
ਿਰਮ ਿਰਗੀਆਂ ਹਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਉਸਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਹ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਿਮਕੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਿੈ। 
California ਨਾਗਹਰਕ ਅਹਿਕਾਰ ਹਿਭਾਗ (California Civil Rights 
Department, CRD) ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ "ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ" ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਾਲੇ 
ਇੱਕ ਨਾਗਹਰਕ ਕਨੰੂਨ – ਰਾਲਫ਼ ਨਾਗਹਰਕ ਅਹਿਕਾਰ ਅਹਿਹਨਯਮ (ਨਾਗਹਰਕ 
ਸੰਹਿਤਾ ਿਾਰਾ 51.7) ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 
ਹਸ਼ਕਾਰ ਿੋਏ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹ਼ਿਲਾਫ਼ CRD ਨੰੂ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ 
ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਿੋ ਹਜਸ ਨੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੰੁਚਾਇਆ ਿੈ।

ਰਾਲਫ਼ ਅਹਿਹਨਯਮ ਦੇ ਤਹਹਤ ਹਕਹੜੀਆਂ ਹਿਅਕਤੀਗਤ 
ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਦਾ ਿਾਸਤਹਿਕ ਜਾਂ ਪਛਾਹਣਆ:
•  ਹਲੰਗ (ਹਜਸ ਹਿੱਚ ਗਰਭਾਿਸਥਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸੰਬੰਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਥਤੀਆਂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ) 
•  ਹਲੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਲੰਗ ਅਹਭਹਿਅਕਤੀ
•  ਜਾਤੀ
•  ਰੰਗ 
•  ਿਰਮ
•  ਪੁਰਿੇ
•  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ
•  ਹਿਕਲਾਂਗਤਾ
•  ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਥਤੀ
•  ਅਨੁਿੰਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
•  ਹਿਆਿੁਤਾ ਸਹਥਤੀ
•  ਹਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ
•  ਨਾਗਹਰਕਤਾ
•  ਮੱੁਿ ਭਾਸ਼ਾ
•  ਇਮੀਗ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਸਹਥਤੀ 
•  ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ 
•  ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਿਾਦ ਹਿੱਚ ਸਹਥਤੀ

ਇਿ ਸੂਚੀਬੱਿ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦੇ 
ਉਦਾਿਰਣ ਿਨ; ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਿਾ ਕਨੰੂਨ ਿੋਰ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਿਾਲੇ ਭੇਦਭਾਿ ਦੇ ਹ਼ਿਲਾਫ਼ ਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਕਰਦਾ ਿੈ।



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਨੰੂਨ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹਹੰਸਾ ਤਂੋ ਬਚਾਉਦਂਾ ਹੈ  
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਉਪਲਬਿ ਉਪਚਾਰ
ਰਾਲਫ਼ ਅਹਿਹਨਯਮ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਹਿਅਕਤੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਹਸਹਿਲ ਉਪਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ 
ਹਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਾਸਤਹਿਕ ਜਾਂ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ 
ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਿਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ 
ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਹਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਏ ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਿ ਹਿੱਚ ਹਨਰਨਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਤਾਂ 
ਉਪਲਬਿ ਉਪਚਾਰਾਂ ਹਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:

•  ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼: ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਨ 
ਜੋ ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਹਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਿਮਕੀ ਦੇਣ, ਸਟਾਕ ਿੋਣ 
ਜਾਂ ਪੀਹੜਤ ਿੋਣ ਤਂੋ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਾਿਰਣ 
ਹਿੱਚ ਹਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਦੂਜੇ ਹਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹ਼ਿਲਾਫ਼ ਼ਿਾਸ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਤਂੋ 
ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਹਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੂਹਜਆਂ ਤਂੋ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਕਈ ਿਾਰ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਪਹਰਿਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾ ਲਂੈਦੇ ਿਨ। ਅਦਾਲਤ ਤਂੋ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਦੇ 
ਆਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਿੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਹਲਆਂ ਨੰੂ ਜੁਰਮਾਨਾ 
ਲਗ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ  ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ;

•  ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ: ਤੁਿਾਨੰੂ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਹਜਿਂੇ ਹਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ, 
ਤਨ਼ਿਾਿ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਪੀੜਾ ਜਾਂ ਤਣਾਅ 
ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੈਸਾ;

•  ਸਜਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ: ਕਨੰੂਨ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 
ਦੁਆਰਾ ਿਾਿੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਿਰਜਾਹਨਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼;

•  ਹਸਿਲ ਜੁਰਮਾਨੇ: ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਕਸੇ ਿੀ ਹਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਨੰੂਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਹਿੱਚ - ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਹਜ਼ਲ੍ਹ ਾ ਅਟਾਰਨੀ, 
ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ, ਅਦਾਲਤ $25,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ 
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੋ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਹਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਿ 
ਹਿੱਚ ਜਾਿੇਗਾ; ਅਤੇ/ਜਾਂ

•  ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਫੀਸ: ਅਦਾਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜਂੋ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਫੀਸ 
ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਿੈ - ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਹਸ਼ਕਾਰ ਹਿਅਕਤੀ ਕਦੇ 
ਿੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਿਅਕਤੀ ਦੇ ਿਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ 
ਹਜੰ਼ਮ੍ਹੇ ਿਾਰ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ।

ਮਂੈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 
ਹਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹਹੰਸਾ ਿਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
1. ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਾ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਹਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਿੋ। ਲੋੜ ਪੈਣ 

‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੋ। 

2. California vs. Hate Resource Line and Network (CA vs. 
Hate) ਨੰੂ 1-833-8-NO-HATE (1-833-866-4283) 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 
ਜਾਂ ਸੱਹਭਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਾਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ https://stophate.calcivilrights.ca.gov/s/ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ 
ਹਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। CA vs. Hate ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਹਰਪੋਰਹਟੰਗ ਲਾਈਨ 
ਨਿੀਂ ਿੈ; ਕਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਹਿਕਲਪਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਹਿੱਚ ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਭਾਈਚਾਰਾ-
ਅਿਾਹਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸੰਸਾਿਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਹਿੱਚ ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਿਤ ਜਾਂ ਿੋਰ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਹਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹਿਕਲਪਾਂ ਦੇ 
ਸੰਬੰਿ ਹਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ਼ ਤਂੋ ਫੌਲੋ-ਅੱਪ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਮੰਗ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ 'ਤੇ, CA vs. Hate ਕਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾਹਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਿੱਚ ਅਪਰਾਹਿਕ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਿਾਉਣ ਦੇ ਸਿਾਰਨ 
ਤਰੀਹਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਿੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। CA vs. Hate ਫੋ਼ਨ 
ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਿੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੱਚ 
ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ।

3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਹਲਸ 
ਹਿਭਾਗ ਨੰੂ ਹਕਸੇ ਿੀ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਿਮਕੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਿਮਕੀ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਤੁਿਾਡੀ ਿਾਸਤਹਿਕ 
ਜਾਂ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ (ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਹਲੰਗ ਪਛਾਣ, ਹਲੰਗ, 
ਉਮਰ, ਹਿਕਲਾਂਗਤਾ, ਹਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਿਰਮ ਆਹਦ) ਦੇ ਹਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਿ ਦੀ 
ਹਿਆਹਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਅਪਰਾਹਿਕ ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 
ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਸੀਹਕਊਟਰ ਨਾਗਹਰਕ ਜਾਂ ਅਪਰਾਹਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

4. ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਿੱਿ ਤਂੋ ਿੱਿ ਤੱਥ ਹਲਿਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਹਜਸ ਹਿੱਚ ਅਪਰਾਿੀ(ਆਂ) 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਸਿੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਜੋ ਿਰਤੇ ਗਏ ਸੀ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਨ); 
ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਿੇਜਣਾ (ਹਜਿਂੇ ਹਕ ਭਭੱਤੀਹਚੱਤਰ, ਆਂਡੇ ਦੇ 
ਹਛਲਕੇ, ਤੁਿਾਡੇ ਿਾਿਨ ਜਾਂ ਘਰ 'ਤੇ ਹਲਿੇ ਅੱਿਰ, ਨੇੜਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਤਂੋ 
ਿੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ); ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਹਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਏ ਿੋਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਿਾਿਾਂ ਦੇ 
ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਫੋ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਿੋਰ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਘਟਨਾ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਹਿੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

https://stophate.calcivilrights.ca.gov/s/


CRD-R01P-PJ  / October 2022

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ 
ਹਹੰਸਾ ਦਾ ਹਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿਾਓ। ਹਸ਼ਕਾਇਤ 
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ 
ਕਰਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮਂੇ ਹਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦਰਜ 
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਿਿਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ 
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਰਾਲਫ਼ ਅਹਿਹਨਯਮ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਸਿਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ CRD ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਕਲਾਂਗ ਿੋ ਹਜਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਮੁਨਾਹਸਬ ਸਿੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, 
ਤਾਂ CRD ਫੋ਼ਨ ਰਾਿੀਂ ਤੁਿਾਡੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਹਲਿਣ, ਜਾਂ ਹਜਿੜੇ ਹਿਅਕਤੀ ਬਹਿਰੇ 
ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਹਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਿਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਹਿੱਚ ਹਦੱਕਤ ਿੈ, ਤਾਂ California 
Relay Service (711) ਰਾਿੀਂ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਿੇਠਾਂ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਾਗਹਰਕ ਅਹਿਕਾਰ ਹਿਭਾਗ 
calcivilrights.ca.gov/complaintprocess 
ਟੋਲ ਫ੍ਰ ੀ: 800.884.1684    
TTY: 800.700.2320

5. ਤੁਸੀਂ CRD ਕੋਲ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। CRD ਦਾਅਹਿਆਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਾਲਤ ਅਤੇ ਹਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਾਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ 
– ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਿੱਚ ਤੁਿਾਡੇ ਹਬਨਾਂ ਹਕਸੇ ਼ਿਰਚੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਹਿੱਚ 
ਹਸ਼ਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਨੰੂ CRD ਨੰੂ ਦਾਅਿੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ 
ਲਈ ਿਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਪਂੈਦੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਜਿਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਇੱਕ ਿਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਿੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।

6. ਤੁਸੀਂ ਿਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਰਾਲਫ਼ ਅਹਿਹਨਯਮ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾਗਹਰਕ ਸੰਹਿਤਾ ਿਾਰਾ 52 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਨੱਜੀ 
ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਨ ਨਾਗਹਰਕ ਅਹਿਕਾਰ ਅਹਿਹਨਯਮ, 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾਗਹਰਕ ਸੰਹਿਤਾ ਿਾਰਾ 52.1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਿੀ ਦਾਅਿਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਸੰਹਿਿਾਨਕ ਜਾਂ ਹਿਿਾਨਕ ਅਹਿਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਿਮਕੀ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤਂੋ ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਿੀ 
ਰੋਕਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਅਹਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨ ਅਹਿਹਨਯਮ 
ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਹਿਲ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਬਹਲਕ ਪ੍ਰੋ ਸੀਹਕਊਟਰ ਨਾਗਹਰਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਹਿਕ ਦੋਿਂੇ 
ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

7. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਼ਿਰਹਚਆਂ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਿੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 
ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਿਰਜਾਨੇ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
California Victim Compensation Board (CalVCB) ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਿਕੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਿਕਹਟਮ ਹਿਟਨੈਸੱ 
ਅਹਸਸਟਂੈਸ ਸਂੈਟਰ ਹਿਿੇ CalVCB ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਹਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਜੋ ਹਸੱਿਾ CalVCB ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ 
ਹਿਕਹਟਮ ਹਿਟਨੈਸੱ ਅਹਸਸਟਂੈਸ ਸਂੈਟਰ ਿੋਜਣ ਲਈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ:  
www.victims.ca.gov/for-victims/get-help/

ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਅਨੁਿਾਦ ਲਈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ
www.calcivilrights.ca.gov/posters/HateViolence 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਨੰੂਨ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹਹੰਸਾ ਤਂੋ ਬਚਾਉਦਂਾ ਹੈ  
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

http://www.victims.ca.gov/for-victims/get-help/
http://www.calcivilrights.ca.gov/posters/HateViolence 

