
ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ, ਨਸਲੀਅਤ, ਵੰਸ਼ਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਲਲੰਗ, 
ਲਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਲਲੰਗ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਨ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਲਿ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਲਵਵਿਾਰ,  
ਅਤੇ ਲਵਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਲਕਸਮਾਂ, ਅਪੰਗਤਾ, ਧਰਮ, ਉਮਰ  
(40 ਅਤੇ ਵੱਧ), ਅਤੇ ਕੁਝ ਿੋਰ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਲਖਅਤ 
ਿੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਰਵਾਸੀ ਸਲਿਤੀ, ਨਾਗਲਰਕਤਾ ਅਤੇ 
ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਲਧਤ ਕੁਝ ਸੁਰੱਲਖਆਵਾਂ ਿਨ।

ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਲਵਤਕਰੇ ਦਾ ਉਦਾਿਰਨ:
• • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ/ਵੰਸ਼।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ/ਵੰਸ਼। “ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਕਸੇ ਖਾਸ 

ਦੇਸ਼ (ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵੰਸ਼) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 
ਸਚਮੁੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ 
ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਿੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਤਜਰਬਾ ਿੈ।”

• • ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ।ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। "ਮੇਰੇ ਸਲਿ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਨਯਲਮਤ ਤੌਰ 

ਲਨਰਪੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਲਵਭਾਗ (DFEH) 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਨਾਗਲਰਕ ਅਲਧਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ 
ਏਜੰਸੀ ਿੈ। DFEH ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਸ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਪਰਰੋਗਰਾਮਾਂ 
ਅਤੇ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਲਵੱਚ ਲਵਤਕਰੇ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ 
ਦੇ ਲਵਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਿੈ, 
ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪਰਰੇਲਰਤ ਲਿੰਸਾ ਅਤੇ 
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਲਵਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ 
ਿੈ। DFEH ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਚਨਬੱਧ ਿੈ ਲਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, 
ਪਰਰਵਾਸੀ ਸਲਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਿ ਕੀਤੇ ਲਬਨਾਂ, ਲਵਤਕਰੇ 
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਲਿ ਸਕਦੇ ਿਨ।

'ਤੇ ਪਰਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ 
ਗੱਲਾਂ ਕਲਿੰਦੇ ਿਨ ਜੋ ਅਸਲ ਲਵੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਨ ਲਜੱਿੇ 
ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਿੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਨੂੰ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ।”

• • ਲਸਰਫ਼ ਅੰਗਰਰੇਜ਼ੀਲਸਰਫ਼ ਅੰਗਰਰੇਜ਼ੀ "ਮੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਤਦਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਲਸਆ 
ਲਕ ਮੈਨੂੰ ਲਸਰਫ਼ ਅੰਗਰਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਰਰੇਕ 
'ਤੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਲਨਯਮ ਲਈ ਕੋਈ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿੀਂ ਿੈ।” 

• • ਲਲਿਜ਼ਾ।ਲਲਿਜ਼ਾ। “ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਣਉਲਚਤ 
ਲਵਵਿਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਲਕਉਂਲਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਲਿਜ਼ੇ ਨਾਲ 
ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਿਾਂ, ਿਾਲਾਂਲਕ ਮੇਰੇ ਸਲਿ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਗਾਿਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਿਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਿਨ।”

• • ਬਦਲਾ।ਬਦਲਾ। “ਮੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਗਰਰੇਸ਼ਨ 
ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਦੱਤੀ ਲਕਉਂਲਕ ਮੈਂ 
ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਿਾਂ।”

• • ਇਮੀਗਰਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਲਗੱਛ।ਇਮੀਗਰਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਲਗੱਛ। ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਕਸੇ 
ਲਬਨੈਕਾਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਇਮੀਗਰਰੇਸ਼ਨ ਸਲਿਤੀ 
ਨਿੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰਘੀ 
ਇਮੀਗਰਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਜਿਾ 
ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

• • ਨਾਗਲਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ।ਨਾਗਲਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ। ਨਾਗਲਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਿਨ ਜੇ ਲਕਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਬਿਾਨਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀ 
ਮੂਲ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਬਨੈਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਨਾਲ ਲਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਰਰਭਾਵ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਜਦ 
ਤੱਕ ਲਕ ਲਕਸੇ ਆਲਗਆਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਵੱਚ ਇਮੀਗਰਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਗਲਰਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦੇ ਮੁੱਲਦਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਲਨਯਮਾਂ ਦੇ ਕੋਡ, ਲਸਰਲੇਖ 2, ਸੈਕਸ਼ਨ 11028 ਦੇਖੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਲਵਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਿ ਵਾਪਸੀ, ਤਨਖਾਿ ਪਲਿਲਾਂ ਲੈਣੀ, ਮੁੜ ਬਿਾਲੀ 
ਅਤੇ ਿੋਰ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਿੱਕਦਾਰ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ: 
www.dfeh.ca.gov/employment/
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਰਰਵਾਸੀਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਰਰਵਾਸੀਆਂ 
ਦੇ ਨਾਗਰਰਕ ਅਰਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇ ਨਾਗਰਰਕ ਅਰਿਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਰੱਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਰੱਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

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.



ਕਾਰੋਬਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਿਰ ਲਕਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਪਰਰਚੂਨ ਸਟੋਰਾਂ, 
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਰਦਾਤਾਵਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਲਵਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਿੁੰਦੇ ਿੋ। ਸਾਰੇ ਪਰਰਵਾਸੀ 
ਆਪਣੀ ਜਾਤ, ਨਸਲੀਅਤ, ਵੰਸ਼ਵਾਦ, ਕੌਮੀ ਮੂਲ, ਲਲੰਗ, 
ਲਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਲਲੰਗ ਪਛਾਣ, ਅਪੰਗਤਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਿੋਰ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਮੀਗਰਰੇਸ਼ਨ 
ਸਲਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਲਰਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਵਤਕਰੇ ਦੇ ਲਵਰੁੱਧ 
ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਿਨ।
ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਲਵਤਕਰੇ ਦਾ ਉਦਾਿਰਨ:
• “ਇੱਕ ਿਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਕਰਾਏ 'ਤੇ 

ਨਿੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਿ ਸਾਬਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲਕ ਮੈਂ 
ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਰਵਾਸੀ ਿਾਂ। ”

• “ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਲਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ 
ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਲਦੱਤਾ ਲਕਉਂਲਕ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ 
ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਿਾਂ।”

• “ਇੱਕ ਿਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਰ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਿੁਤ 
ਲਜ਼ਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਲਕਉਂਲਕ 
ਉਨਿਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਿੀਂ ਸੀ ਲਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਗਲਰਕ ਿਾਂ ਜਾਂ 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਰਵਾਸੀ ਿਾਂ।"

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਵਤਕਰੇ ਦਾ ਲਵਸ਼ਾ 
ਬਣਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਲਵੱਚ $ 4,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ 
ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ:  
www.dfeh.ca.gov/unruh/

ਆਵਾਸ
ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਤੁਿਾਡੀ ਜਾਤ, ਨਸਲੀਅਤ, ਵੰਸ਼ਵਾਦ, ਕੌਮੀ ਮੂਲ, 
ਲਲੰਗ, ਲਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਲਲੰਗ ਪਛਾਣ, ਅਪਾਿਜਤਾ, ਧਰਮ, 
ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਿੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਦਖਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਵੱਧ ਲਕਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰ, ਅਤੇ ਲਵਤਕਰੇ ਦੇ ਿੋਰ ਲਕਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਰੱਲਖਆ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ/ਲਰਿਾਇਸ਼ ਪਰਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਦੇ ਯੋਗ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਲਰਕਤਾ, ਇਮੀਗਰਰੇਸ਼ਨ 
ਸਲਿਤੀ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਲਧਤ ਲਰਿਾਇਸ਼ੀ ਲਵਤਕਰੇ ਤੋਂ 
ਵੀ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਿੋਵੋਗੇ।

ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਲਵਤਕਰੇ ਦਾ ਉਦਾਿਰਨ
• “ਪਰਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚਲਾਉਂਦੀ 

ਿੈ, ਉਿ ਇਮੀਗਰਰੇਸ਼ਨ ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਿ ਦੱਸਣ 
ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਦੰਦੀ ਿੈ ਲਕ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 
ਬਾਿਰ ਨਿੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੈਰ-ਦਲਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਾਂ।”

• “ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਵਲਗਆਪਨ ਲਵੱਚ ਲਦੱਤੇ 
ਲਕਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਕਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਿੁੰਦਾ ਸੀ, 
ਲਕਉਂਲਕ ਮੈਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਸੀ।”

• “ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਡੋਲਮਲਨਅਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਕਾਨ ਵੇਚ 
ਲਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਬਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ 
ਲਦੱਤਾ ਲਕਉਂਲਕ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ/ਦੀ ਨਾਗਲਰਕ ਨਿੀਂ 
ਿਾਂ।”

• “ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 
ਜਾਇਦਾਦ ਲਦਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਲਦੱਤਾ ਲਕਉਂਲਕ 
ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਲਵੱਚ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ ਸੀ।" 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਰਿਾਇਸ਼ੀ ਲਵਤਕਰੇ ਦਾ ਲਵਸ਼ਾ ਬਣਦੇ 
ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਰਿਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪਿੁੰਚਣ ਦੇ ਿੱਕਦਾਰ ਿੋ 
ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੋ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਿੋਰ 
ਉਪਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਸੀ। 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ:  
www.dfeh.ca.gov/housing/

ਪੱਿ-ਪਾਤ ਪਰਰੇਰਰਤ ਰਹੰਸਾ 
ਤੁਸੀਂ, ਤੁਿਾਡਾ ਪਲਰਵਾਰ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਵਰੁੱਧ 
ਲਿੰਸਾ ਜਾਂ ਲਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਿੋ। ਲਿੰਸਾ 
ਅਤੇ ਲਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜੋ ਤੁਿਾਡੀ ਜਾਤ, ਨਸਲੀਅਤ, 
ਵੰਸ਼ਵਾਦ, ਕੌਮੀ ਮੂਲ, ਲਲੰਗ, ਲਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਲਲੰਗ 
ਪਛਾਣ, ਅਪੰਗਤਾ, ਧਰਮ, ਨਾਗਲਰਕਤਾ, ਮੁੱਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, 
ਇਮੀਗਰਰੇਸ਼ਨ ਸਲਿਤੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਿੋਰ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਰੇਲਰਤ ਿਨ ਲਜਨਿਰਾਂ ਨੂੰ “ਨਫਰਤ ਵਾਲੀ ਲਿੰਸਾ” ਜਾਂ 
"ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਲਿੰਸਾ" ਮੰਲਨਆ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ।

ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਲਿੰਸਾ ਦੇ ਉਦਾਿਰਨ
• "ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਿੁੱਲਕਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ 

ਚੀਲਕਆ ਲਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ ਲਜੱਿੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਿਾਂ।"
• "ਮੇਰੇ ਸਲਿ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਈ 

ਲਕਉਂਲਕ ਮੈਂ ਅੰਗਰਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰਿਰਾਂ ਬੋਲ ਨਿੀਂ ਪਾ ਲਰਿਾ 
ਸੀ।"

• "ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਨਸਲੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਿਰਾਂ ਕੱਢਲਦਆਂ 
ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।"

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤੀ-ਲਿੰਸਾ ਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰ ਿੋਏ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ 
ਕੋਲ ਪੁਲਲਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਲਵਕਲਪ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ 
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਰਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਰਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਰਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਰਕ 
ਅਿਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹਅਿਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈੈ  
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

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.



ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਿੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਵਤਕਰੇ ਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰ ਿੋਏ ਿੋ, ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਿੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਵਤਕਰੇ ਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰ ਿੋਏ ਿੋ, 
ਤਾਂ ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇਲਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇDFEH ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਰਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਲਨਰਪੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਿਾਊਲਸੰਗ ਲਵਭਾਗਲਨਰਪੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਿਾਊਲਸੰਗ ਲਵਭਾਗ
dfeh.ca.gov 
ਟੋਲ ਫਰਰੀ: 800.884.1684   
TTY: 800.700.2320

ਜ ੇਤਿੁਾਡੀ ਕੋਈ ਅਯਗੋਤਾ ਿੈ ਲਜਸ ਲਈ ਢੱੁਕਵੀ ਂਲਰਿਾਇਸ਼ 
ਦੀ ਲੜੋ ਿੈ, ਤਾਂ DFEH ਤਿੁਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਤਿੁਾਡੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ ਕੈਲੀਫਰੋਨੀਆ ਰੀਲਅੇ ਸਵੇਾ 
(711) ਦਆੁਰਾ ਬਲੋ ੇਜਾਂ ਸਣੁਨ ਲਵੱਚ ਮੁਸਲ਼ਕਲ ਿ ੈਜਾਂ ਬਲੋਣ 
ਲਵਚੱ ਅਯਗੋ ਿਰਕੇ ਲਵਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਰਕੋਤ ਲਕਸ ੇਵੀ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਸਪੰਰਕ ਕਰ।ੋ

DFEH ਕੋਲ ਨਾਗਲਰਕ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਵਕਲਪ 
ਵੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਲਵੱਚ ਤੁਿਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ 
ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਲਜਸ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡ ੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ:  
www.dfeh.ca.gov/hateviolence/

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪਰਰਬੰਲਧਤ 
ਜਾਂ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੁਆਰਾ 
ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਦਾ 
ਿੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਗਲਰਕ ਅਲਧਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਲਕ ਇਨਿਰਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਰੋਗਰਾਮ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੋ 
ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਬਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸਲ, 
ਜਾਤੀ, ਵੰਸ਼, ਕੌਮੀ ਮੂਲ, ਲਲੰਗ, ਲਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਲਲੰਗ ਪਛਾਣ, 
ਅਪੰਗਤਾ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਿੋਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਵਤਕਰਾ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਲਵਤਕਰੇ ਦਾ ਉਦਾਿਰਨ
• “ਿਾਲਾਂਲਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 

ਇੱਕ ਪਰਰੋਗਰਾਮ ਲਵੱਚ ਯੋਗ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਰੋਗਰਾਮ 
ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਿਾ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਕਰ 
ਗਈ। ਪਰਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।”

• "ਪਬਲਲਕ ਸਕੂਲ, ਲਜੱਿੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਉਿ 
ਮੇਰੇ ਬੱਲਚਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਰਸਮੀ ਖੇਡ 
ਨਿੀਂ  
ਖੇਡਣ ਲਦੰਦੇ।"

• "ਇਕੱ ਿਸਪਤਾਲ ਜ ੋMedi-Cal ਲੈਦਂਾ ਿੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰ ੇਨਾਲ 
ਬਇੇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਲਕਉਂਲਕ ਮੈ ਂਮਲੂ ਰਪੂ ਲਵੱਚ ਲਕਸ ੇਿਰੋ ਦਸੇ਼ 
ਤੋ ਂਿਾਂ।"

ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਪਰਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਗਤੀਲਵਧੀ 
ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਵਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਆਪਣੇ 
ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ 
ਲਵਤਕਰੇ ਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰ ਿੋਰ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਿੱਕਦਾਰ ਿੋ ਸਕਦੇ 
ਿਨ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ:  
www.dfeh.ca.gov/statefundedprograms/

ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਮੀਗਰਰੇਸ਼ਨ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪਰਵਾਿ 
ਕੀਤੇ ਲਬਨਾਂ, ਿਰ ਲਕਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਜੋ 
ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਕਤ, 
ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿੈ। 
ਇਿ ਲਕਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਲਭਆਸ ਿੈ ਜੋ ਲਕਸੇ 
ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਿੋਰ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਕਾਈ ਲਈ ਤਾਕਤ, 
ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 
'ਤੇ ਲਬਨੈਕਾਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਜਬੂਰ 
ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਲਵਵਿਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੈ।  
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਿੋਰ ਬਿੁਤ 
ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂU ਜਾ ਂT ਵੀਜ਼ਾ 
ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਿਰਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ 
'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਵੱਚ 
ਸਲਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਿੋ। 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ: 
www.dfeh.ca.gov/humantrafficking/

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਰਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਰਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਰਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਰਕ 
ਅਿਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹਅਿਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈੈ  
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

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.

ਇਿ ਲਨਰਦੇਸ਼ ਲਸਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿੈ, ਇਿ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਅਲਧਕਾਰ 
ਸਿਾਪਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਿ ਦਾ ਗਠਨ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ।
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