ਮੁਕੱ ਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾਂ
ਂ ਹਾਊਿਸਗ
ਫੇਅਰ ਇੰ ਪਲੋ ਇਮੈਂਟ ਐਡ
ੰ ਐਕਟ (FEHA) ਤਿਹਤ ਇੱ ਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਂ ਹਾਊਿਸਗ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਅਰ ਇੰ ਪਲੋ ਇਮੈਂਟ ਐਡ
ੰ (FEHA) ਿਵਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ
ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਇੱ ਕ ਨੋਿਟਸ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱ ਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
1. ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ DFEH ਨੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ
DFEH ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

2. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੋਂ
ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

3. ਇੱ ਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਫ਼
ੈ ਰਲ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਬਾਰ
ਦੀ ਵੈੱਂਬਸਾਈਟ www.calbar.ca.gov ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱ ਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

•
•

•

4. DFEH ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਸ. ਇਕੁਅਲ ਇੰ ਪਲੋ ਇਮੈਂਟ ਅਪੌਰਚੂਿਨਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨ (EEOC) ਕੋਲ
ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਇੱ ਕ ਫੈਡਰਲ ਨੋਿਟਸ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ
EEOC ਨਾਲ www.eeoc.gov 'ਤੇ ਜਾਂ (800) 669-4000 'ਤੇ ਜਾਂ TTY (800) 669-6820 'ਤੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ
DFEH ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਿਫਰ ਵੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ DEFH ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ੱ
ਂ ਿਵੱ ਚੋਂ
ਇੱ ਕ ਇਨਟੇਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਿਦਿਤਆ
ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿਸਸਟਮ ਦੀ www.dfeh.ca.govwww.dfeh.ca.gov'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

www.dfeh.ca.gov 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਂਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਨਟੇਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱ ਕ ਖਾਲੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋ ਡ
ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਨੂੰ contact.center@dfeh.ca.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ ਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ: 2218 Kausen Drive, Suite 100; Elk Grove, CA 95758.
ਸਾਡੇ ਕਿਮਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ (800) 884-1684 (ਵੌਇਸ), 800-700-2320 (TTY) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਦੀ ਿਰਲੇ ਅ ਸਰਿਵਸ ਨੂੰ 711 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਨੋਿਟਸ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ ਜੋ ਇਨ੍ਾਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ DFEH ਨੂੰ
contact.center@dfeh.ca.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ: 2218 Kausen Drive,
Suite 100; Elk Grove, CA 95758. ਤੁਸੀਂ www.dfeh.ca.gov'ਤੇ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਵੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਪੱ ਤਰ ਭੇਜਾਂਗ।ੇ
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ਂ ਹਾਊਿਸੰ ਗ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਫੇਅਰ ਇੰਪਲੋ ਇਮੈਂਟ ਐਡ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ DFEH ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍

ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਫੋ
ੈ
ਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਿਹਤ ਝੂਠੀ
ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿਹਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਗਆਨ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਜਸ ਨੰ ੂ ਤੁਸੀਂ ਸੱ ਚ ਹੋਣਾ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ।
DFEH ਕੇਸ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ):
ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ:
ਨਾਮ:

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ:

ਪਤਾ:

ਈਮੇਲ ਪਤਾ:

ਸ਼ਿਹਰ/ਸੂਬਾ/ਿਜ਼ਪ:

ਜਵਾਬਦੇਹ:
ਨਾਮ:

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ:

ਪਤਾ:
ਸ਼ਿਹਰ/ਸੂਬਾ/ਿਜ਼ਪ:

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ: _________________________ ਮਾਲਕ ਦੀ ਿਕਸਮ: ________________________
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ਸਿਹ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:
ਨਾਮ: ___________________________________________________________________________
ਅਹੁਦਾ: __________________________________________________________________________
ਪਤਾ: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: _____________________________________________________________________
ਸਿਹ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:
ਨਾਮ: ___________________________________________________________________________
ਅਹੁਦਾ: __________________________________________________________________________
ਪਤਾ: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: _____________________________________________________________________
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ:
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਿਮਤੀ (ਮਹੀਨਾ/ਿਦਨ/ਸਾਲ): ____________________
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1. ਜੋ ਮੈਂ ਅਨਭਵ
ੁ
ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਹੈ:

ਮਤਭੇਦ

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤਿਵਕ ਜਾਂ ਅਨਮਾਿਨਤ
ੁ
ਕਾਰਨ:
ਉਮਰ (40 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ)
ਪੂਰਵਜ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ
ਰੰ ਗ
ਅਪਰਾਧਕ ਇਿਤਹਾਸ
ਿਵਕਲਾਂਗਤਾ (ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ)
ਫੈਿਮਲੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ (CFRA) (5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਿਵੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ
ਗੰ ਭੀਰ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ, ਬਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਅਤੇ ਿਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਿਲੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਅਿਭਿਵਅਕਤੀ
ਆਨੁਵੰਿਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਿਥਤੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ (ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਆਨੁਵੰਿਸ਼ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ)
ਿਮਲੀਟਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
ਕੌ ਮੀ ਮੂਲ (ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਤੀਬੰ ਧਾਂ ਸਮੇਤ)
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਜਣੇਪਾ, ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ੂ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀਆਂ
ਜਾਤੀ
ਧਾਰਿਮਕ ਿਸਧਾਂਤ (ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਸਜਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਰਵਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ)
ਿਲੰਗ-ਭੇਦ/ਿਲੰਗ
ਿਜਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ - ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ
ਿਜਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ - ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ
ਹੋਰ (ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰੋ) ____________________
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ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਨੰ ੂ:
ਅਣਉਿਚਤ ਗੈਰ-ਨੌਕਰੀ-ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਸਨ
ਪਦ-ਅਵਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਿਨਵਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਧਾਰਿਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲਈ ਿਨਵਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵਕਲਾਂਗਤਾ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਿਸਹਤ ਸਭਾਲ
ੰ
ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ (ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨਨ
ੰ ੂ ਦੀ ਉਲਘਣਾ
ੰ
ਸਮੇਤ) ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗਭੀਰ
ੰ
ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ, ਬਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਅਤੇ ਿਮਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਸਮੇਤ ਫੈਿਮਲੀ
ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ (CFRA) (5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਪਦ-ਉਂਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਾਂਗਤਾ ਲਈ ਵਾਜਬ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਪੈਂਟ ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕੰ ਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਨੌਕਰੀ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱ ਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਿਝੜਿਕਆ ਸੀ
ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਹਟਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਹੋਰ (ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰੋ) _______________________________________________________________
ਜੋ ਮੈਂ ਅਨਭਵ
ੁ
ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਹੈ:

ਬਦਲਾ

ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ:
ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਉਤਪੀੜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱ ਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ ਸੀ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਰਿਵਹਾਰ
ੁ
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ (ਿਸਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ)
ੰੂ
ਿਵਕਲਾਂਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਿਵਕਲਾਂਗਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਧਾਰਿਮਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗਭੀਰ
ੰ
ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ, ਬਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਅਤੇ ਿਮਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਸਮੇਤ ਫੈਿਮਲੀ
ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ (CFRA) (5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
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ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਨੰ ੂ:
ਅਣਉਿਚਤ ਗੈਰ-ਨੌਕਰੀ-ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਸਨ
ਪਦ-ਅਵਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਿਨਵਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਧਾਰਿਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲਈ ਿਨਵਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵਕਲਾਂਗਤਾ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਿਸਹਤ ਸਭਾਲ
ੰ
ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ (ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨਨ
ੰ ੂ ਦੀ ਉਲਘਣਾ
ੰ
ਸਮੇਤ) ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗਭੀਰ
ੰ
ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ, ਬਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਅਤੇ ਿਮਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਸਮੇਤ ਫੈਿਮਲੀ
ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ (CFRA) (5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਪਦ-ਉਂਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਾਂਗਤਾ ਲਈ ਵਾਜਬ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਪੈਂਟ ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕੰ ਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਨੌਕਰੀ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱ ਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਿਝੜਿਕਆ ਸੀ
ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਹਟਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਹੋਰ (ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰੋ) _______________________________________________________________
2. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਤੀਿਨਧ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਿਹਮਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ।ੋ
ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਤੀਿਨਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ: ____________________________________________________________________
ਵਕੀਲ ਦਾ ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਨਾਮ: ______________________________________________________________
ਵਕੀਲ ਦਾ ਪਤਾ: ____________________________________________________________________
ਵਕੀਲ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ਪ: _________________________________________________________
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3. ਸੰ ਖੇਪ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਭੇਦ, ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਲਈ ਿਕਸ (ਿਕਨ੍ਾਂ) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ। (ਿਵਕਲਿਪਕ)
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ਪਸ਼
ੁ ਟੀਕਰਨ ਪੰ ਨਾ - ਇਹ ਪੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਫ਼ਾਰਮ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਣ
ੌ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ:
ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ:
ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ:

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਿਹਤ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿਹਤ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਗਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ
ਗਏ ਮੱ ੁਿਦਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱ ਚ ਹੋਣਾ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ।

DFEH-IF903-7X-PJ

8

ਜੁਲਾਈ 2021

ਜਨਸਿਖਅਕ
ੰ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਸਰਫ਼ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ
ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ: _________________________________________
ਮਰਦ
ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਿਥਤੀ:
ਕੁਆਰਾ/ਕੁਆਰੀ

ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ: _______

ਔਰਤ

ਗੈਰ-ਬਾਇਨਰੀ

ਹੋਰ

ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ

ਸਿਹਵਾਸ

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ

ਜਾਤੀ:
ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਮੂਲ ਿਨਵਾਸੀ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ
ਮੂਲ ਿਨਵਾਸੀ

ਮੂਲ ਹਵਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਸ਼ਾਂਤ ਦੀਪ ਿਨਵਾਸੀ

ਏਿਸ਼ਆਈ

ਗੋਰਾ

ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ

ਹੋਰ

ਜਾਤੀਯਤਾ:
ਿਹਸਪੈਿਨਕ ਜਾਂ ਲਾਤੀਨੀ

ਗੈਰ-ਿਹਸਪੈਿਨਕ ਜਾਂ ਲਾਤੀਨੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ:
ਅਫ਼ਗਾਨੀ

ਜਰਮਨ

ਜਾਪਾਨੀ

ਹੋਰ ਮੱ ਧ ਪਰ
ੂ ਵੀ

ਅਮਰੀਕੀ [U.S.A.]

ਘਾਨਾਅਨ

ਕੋਰੀਅਨ

ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ

ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਰਤੀ

ਗੁਆਮਿਨਆਈ

ਲਾਓਤੀਅਨ

ਿਪਉਰਟੋ ਰੀਕਨ

ਬਗਲਾਦੇ
ੰ
ਸ਼ੀ

ਹੈਤੀਅਨ

ਲੈ ਬਨੀਜ਼

ਸਲਵਾਡੋਰਨ

ਕਬੋ
ੰ ਡੀਅਨ

ਹਵਾਈਅਨ

ਮਲਸ਼ੀਅਨ
ੇ

ਸੈਮੋਈ

ਕਨਡੀਅਨ
ੇ

ਹਮੋਂਗ

ਮੈਕਸੀਕਨ

ਸ੍ੀ ਲੰਕਨ

ਚੀਨੀ

ਇਡੋ
ੰ ਨੇ ਸ਼ੀਅਨ

ਨਾਇਜੀਰੀਅਨ

ਸੀਰੀਅਨ

ਿਕਊਬਨ

ਇਰਾਨੀ

ਹੋਰ

ਤਾਇਵਾਨੀ

ਡੋਿਮਿਨਕਨ

ਇਰਾਕੀ

ਹੋਰ ਅਫਰੀਕਨ

ਥਾਈ

ਿਮਸਰੀ

ਆਇਿਰਸ਼

ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਅਨ

ਟੋਂਗਨ

ਇਗਿਲਸ਼
ੰ

ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ

ਹੋਰ ਕੈਰੇਿਬਅਨ

ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਇਥੋਪੀਅਨ

ਇਟਾਲੀਅਨ

ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ

ਿਫਜ਼ੀਅਨ

ਜਮਾਇਕਨ

ਹੋਰ ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ਲਾਤੀਨੀ

ਿਫਿਲਪੀਨੋ
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ਜਨਸੰ ਿਖਅਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਸਰਫ਼ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਿਵਕਲਾਂਗਤਾ:
ਏਡਜ਼ ਜਾਂ ਐਚਆਈਵੀ

ਅੰ ਗ [ਬਾਂਹਾਂ / ਲੱਤਾਂ]

ਖ਼ੂਨ / ਚੱ ਕਰ

ਮਾਨਿਸਕ

ਿਦਮਾਗ / ਨਾੜੀਆਂ / ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ

ਨਜ਼ਰ

ਪਾਚਨ / ਮੂਤਰ / ਪ੍ਜਨਨ

ਬੋਲਣਾ / ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ

ਸੁਣਨਾ

ਰੀੜ੍ ਦੀ ਹੱ ਡੀ / ਿਪੱ ਠ / ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ

ਿਦਲ

ਹੋਰ ਿਵਕਲਾਂਗਤਾ

ਧਰਮ:
ਸ਼ਕਾਵਾਦੀ
ੰ

ਗੈਰ-ਧਾਰਿਮਕ

ਨਾਸਿਤਕ

ਪ੍ਿਤਵਾਦੀ

ਬਹਾਈ

ਮੂਲ-ਸਵਦੇਸ਼ੀ

ਬੁੱ ਧ ਧਰਮ

ਕਵੈਕਰ

ਕੈਥੋਿਲਕ ਮੱ ਤ

ਰਾਸਤਾਫੇਿਰਅਨਵਾਦ

ਇਸਾਈ ਮੱ ਤ

ਅਿਧਆਤਮਵਾਦ

ਕਿਫਊਸ਼ੀਵਾਦ
ੰ

ਿਸ਼ੰ ਟੋ

ਿਹੰ ਦੂ ਮੱ ਤ

ਿਸੱ ਖ ਮੱ ਤ

ਮੁਸਿਲਮ

ਤਾਓਵਾਦ

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗਵਾਹ

ਏਕਤਾਵਾਦੀ-ਸਰਬਿਵਆਪਕਤਾ

ਯਹੂਦੀ ਮੱ ਤ

ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ

ਿਨਓ-ਬੁਤਪ੍ਸਤੀ

ਹੋਰ

ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ:
ਸਟ੍ੇਟ ਜਾਂ ਿਭਨਿਲਗੀ
ੰ
ੰ
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ਿਨਰਪੱ ਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਭਾਗ (DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT
AND HOUSING) ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ
ਿਨਰਪੱ ਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹਾਊਿਸਗ
ੰ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਭਾਗ (DFEH) ਨੇ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ
ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। DFEH ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱ ਤਵ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ
ਦੇ ਹੱ ਕਾਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ। DFEH ਿਸਰਫ ਢੁਕਵੀਂ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ
ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 11135 ਵਗੈਰਾ, 12900 ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਸਵਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 51,
51.7, 52.5 ਅਤੇ 54 ਵਗੈਰਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਿਜਹੜੀ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਿਭਆਸ ਐਕਟ 1977 (ਿਸਵ. ਕੋਡ,
§§ 1798-1798.78), ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 11015.5 ਅਤੇ 11019.9, ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਬਿਲਕ ਿਰਕਾਰਡਜ਼
ਐਕਟ (ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ § 6250 ਵਗੈਰਾ) ਦੁਆਰਾ ਸਚਾਿਲਤ
ੰ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)
ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਹੇਠਾਂ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਨਨੀ
ੰ ੂ ਅਿਧਕਾਰ
ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾਕਰਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਕੂਕੀਜ਼
ਿਲੰਕ
ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ
ਨਾਬਾਲਗ
ਸੁਰੱ ਿਖਆ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ੁਚ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ
ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਨਨੀ
ੰ ੂ ਅਿਧਕਾਰ
ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ
"ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ", ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ
ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੈਧ ਤਰੀਿਕਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ DFEH ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲਘਣਾ
ੰ
ਦੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 11135 ਵਗੈਰਾ, 12900 ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਸਵਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ
ਧਾਰਾਵਾਂ 51, 51.7, 52.5, ਅਤੇ 54 ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਸਾਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾਕਰਨ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 11015.5, ਉਪ-ਵੰ ਡ (6), DFEH ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਰਾਜ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ਾਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਪਭਗਤ
ੋ ਾ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਲਕਟ੍
ੈ ਾਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਨੱਂਜੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੇਠਾਂ
ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।
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ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦਤੀਆ
ੱ
ਂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
1. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ।

2. ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਿਧਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱ ਕ ਸੰ ਮਨ।

3. ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਂਸ. ਇਕਉਲ ਇਪਲਾਇਮੈਂ
ੰ
ਟ ਅਪੌਰਚੂਿਨਟੀ
ਂ ਅਰਬਨ
ਕਿਮਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇ ਬਰ ਿਰਲੇ ਸ਼ਨਜ਼ ਬੋਰਡ, ਯੂ.ਐੱਂਸ. ਲੇ ਬਰ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਯੂ.ਐੱਂਸ. ਹਾਉਿਸਗ
ੰ ਐਡ
ਿਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਿਵਭਾਗ, ਯੂ.ਐੱਂਸ. ਦਾ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਭਾਗ, ਅਮਰੀਕੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ, ਯੂ.ਐੱਂਸ. ਦਾ
ਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ, ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖਾ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ
ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰ ਸੀ ਕੋਲ ਟ੍ਾਂਸਫ਼ਰ/ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
4. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਗ਼ੈਰ-ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਲੀਫ਼ੋ
ੈ
ਰਨੀਆ ਪਬਿਲਕ ਿਰਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ
ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ: ਤਾਂ ਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਿਵਤਕਰੇ, ਪਰਸ਼ਾ
ੇ ਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ
ਲਈ DFEH ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਲੈ ਕਟ੍ਾਿਨਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਸਾਡੀ ਵੈੱਂਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦੌਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨਭਵ
ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ੁ
ਵੈੱਂਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਵੈੱਂਬ ਮੀਿਟ੍ਕਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਿਲੰਕ
ਸਾਡੀ ਵੈੱਂਬਸਾਈਟ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਟਰਨੈੱਂਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੈੱਂਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਿਲੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸਚਾਲਨ
ੰ
ਤੀਜੀ ਿਧਰਾਂ
ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। DFEH ਇਹਨਾਂ ਵੈੱਂਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਿਭਆਸਾਂ ਨੰ ੂ ਕੰ ਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇਹਨਾਂ ਵੈੱਂਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵੈੱਂਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ
ਿਧਰ ਦੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। DFEH ਿਲੰਕ ਕੀਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ
ਿਧਰ ਦੀ ਵੈੱਂਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਜਾਂ ਅਿਭਆਸਾਂ ਲਈ ਿਜ਼ਮੇ
ੰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਂਬਸਾਈਟਾਂ ਿਸਰਫ਼
ਸਾਡੇ ਿਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੂਕੀਜ਼
ਅਸੀਂ DFEH ਦੀ ਵੈੱਂਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬ੍ਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਂਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ 'ਤੇ ਇੱ ਕ "ਕੂਕੀ" ਨੂੰ ਰਿਖਅਤ
ੱ
ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਕੂਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਾਊਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈੱਂਬਸਾਈਟ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰ ੂ ਪਛਾਣਨ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। DFEH
ਦੁਆਰਾ ਸਵੈਚਾਿਲਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਿਕਸਮ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟ
ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕੀਤੇ ਵੈੱਂਬ ਪੰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ
ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਵੈੱਂਬ ਮੀਿਟ੍ਕਸ ਲਈ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 30 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਿਮਟਾ ਿਦੱ ਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਇਲੈ ਕਟ੍ਾਿਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ
ਿਰਕਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਵੈੱਂਬਸਾਈਟ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਤੋਂ ਕੂਕੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ
ਿਮਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਬ੍ਾਊਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਵੈੱਂਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕੂਕੀ ਕੰ ਟਰੋਲ ਪ੍ਬੰ ਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ:ੋਂ
• Microsoft Internet Explorer ਬ੍ਾਊਜ਼ਰ
•

Macintosh Safari ਬ੍ਾਊਜ਼ਰ

•

Mozilla Firefox ਬ੍ਾਊਜ਼ਰ
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ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ਚ
ੁ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਨਤਕ
ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੰ ੁਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹਨ।
ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਸਮੇਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ
ਦੋਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਅਪਵਾਦ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ ਿਰਕਾਰਡ ਬਣ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਨੂੰਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੋਿਟਸ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਿਰਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਿਵਚਾਲੇ ਿਵਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਿਭਆਸ ਐਕਟ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨ, ਪਬਿਲਕ ਿਰਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ, ਸੂਚਨਾ ਅਿਭਆਸ ਐਕਟ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ।
ਨਾਬਾਲਗ
ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਜੱ ਥੇ ਨਾਬਾਲਗ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ)
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ
ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਂਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ੋਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਿਵੱ ਚ ਸਪਰ
ੁ ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ
ਸਗ੍
ੰ ਿਹ ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ DFEH ਮਾਿਪਆ,ਂ ਸਰਪ੍ਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰ ਟਰਨੈੱਂਟ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੇਧ ਪ੍ਦਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਾਂ
ਲਈ ਉਹ ਿਜ਼ਮਵਾਰ
ੰ ੇ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਸਾਨੰ ੂ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1-800-884-1684 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਾਂ।
ਸੁਰੱ ਿਖਆ
DFEH ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਪਹੰ ੁਚ, ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੰ ੁਚ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ੍ਾਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ
ਮੁਕੱ ਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
DFEH ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਭੌਿਤਕ ਰੂਪ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ੂ ਕਈ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ੱ
ਸੰ ਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਰਿਖਅਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਿਕ੍ਪਸ਼ਨ
ੁ
ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। DFEH ਦੀ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ੂ ਨਸ਼ਟ
ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੱ ਕ ਇਨ੍ਾਂ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਬ
੍ ੰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਿਕਸੀ ਵੀ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ DFEH ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੱ ਸਾਂਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਗ਼ਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਉਨ੍ਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਨ੍ਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ। ਹਰੇਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਪਹੰ ਚ
ੁ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਸ਼ੁੱ ਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਵਾਂਗ।ੇ
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ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱ ਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਥੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
DFEH ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ
2218 Kausen Drive, Suite 100
Elk Grove, CA 95758
1-800-884-1684

ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸਸ਼ੋ
ੰ ਿਧਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰ ਨੇ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਹੱ ਤਵਪਰ
ੂ ਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ
1 ਜਨਵਰੀ, 2017
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