
ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਵਕਵਿਮਜ਼ ਵਿਲ ਆਫ ਰਾਈਿਸ ਐਕਿ – ਵਜਸਨੂੰ 
ਮਾਰਸੀਜ਼ ਲਾਅ (Marsy’s Law) ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਹਮ ਅਵਿਕਾਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ:

• • ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ 
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ, ਡਾਕਿਰੀ ਖ਼ਰਵਿਆਂ, ਉਜ਼ਰਤ 
ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪੈਵਸਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਓ।

• • ਦੱਸੋ ਵਕ ਅਪਰਾਿ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਵੇਂ ਪ੍ਭਾਵਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੱਸੋ ਵਕ ਅਪਰਾਿ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਵੇਂ ਪ੍ਭਾਵਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਿਾਓ 
ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਵਕ 
ਅਪਰਾਿ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ਦੰਗੀ ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਪ੍ਭਾਵਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• • ਅਪਰਾਿਕ ਕੇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।ਅਪਰਾਿਕ ਕੇਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਮੁੱਦਈ 
(prosecutor) ਨੂੰ ਕੇਸ ਿਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛੋ।

• • ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ  ਆਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ  ਆਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਿਿਾਓ ਪੱਖ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲੋਂ  ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਰੱਵਖਅਕ ਆਦੇਸ਼ 
ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਿਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ 
ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਵੱਿ ਮਦਦ 
ਲਈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਵਲ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਿਿਾਓ ਪੱਖ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
$25,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਰਾਲਫ ਐਕਿ ਅਤੇ ਿੇਨ ਐਕਿ ਤਵਹਤ ਆਪਣੇ 
ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਿਾਰੇ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।)

• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਨੰੂਨ, ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਨੂੰ ਵਵਅਕਤੀ-ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ , ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਵੱਿ 
ਅਪਰਾਿਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਿਾਂ 
ਦੇ ਪੀੜਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਵਾਸ ਸਵਥਤੀ 
(immigration status) ਿਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਇੱਕ ਯੂ (U) ਵੀਜ਼ਾ (ਅਪਰਾਿ ਪੀੜਤ ਲਈ 
ਵੀਜ਼ਾ) ਜਾਂ ਿੀ (T) ਵੀਜ਼ਾ (ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲਈ 
ਵੀਜ਼ਾ) ਲਈ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਿੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ 
ਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ 

ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਮਦਦ ਵ ਕੱਥੋਂ ਲੱਭ ੀਏਮਦਦ ਵ ਕੱਥੋਂ ਲੱਭ ੀਏ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਤੁਰਤੰ ਵਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂ911 ਨੂ ੰਸਪੰਰਕ ਕਰ ੋਜਾਂ 
ਵਕਸ ੇਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵਖੇ ਜਾਓ। ਕਈੋ ਵਰਪਰੋਿ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਨੰੂਨ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰ ੇਨਾਲ ਤੁਰਤੰ 
ਸਪੰਰਕ ਕਰ।ੋ

ਕੈਲ ੀਫੋਰਨ ੀਆ ਅਿਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਕੈਲ ੀਫੋਰਨ ੀਆ ਅਿਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਦਫਤਰੀ 
ਪ ੀੜਤਾ ਂਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈਪੀੜਤਾ ਂਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ
ਸਮੁਿੱੀ ਅਪਰਾਿਕ ਪਵ੍ਕਵਰਆ ਦਰੌਾਨ ਅਪਰਾਿ ਦ ੇਪੀੜਤਾ ਂਅਤੇ 
ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਪਵਰਵਾਰਾ ਂਨੂ ੰਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਵਿਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ (877) 433-9069 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ 
ਦਖੋੇ oag.ca.gov/hatecrimes

ਕੈਲ ੀਫੋਰਨ ੀਆ ਵਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ ਫੇਅਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਿ ਐਂਡ ਕੈਲ ੀਫੋਰਨ ੀਆ ਵਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ ਫੇਅਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਿ ਐਂਡ 
ਹਾਊਵ ਜੰ਼ਗ (DFEH)ਹਾਊਵ ਜੰ਼ਗ (DFEH)
ਉਹ ਸਿੂਾਈ ਅਦਾਰਾ ਹ ੈਵਜਸਨੰੂ ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਦ ੇਵਸਵਲ ਅਵਿਕਾਰਾਂ 
ਸਿੰੰਿੀ ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ, ਿਸਰੇ,ੇ ਅਤੇ 
ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ਾ ਂਵਵੱਿ ਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਗਰੈ-ਕਨੰੂਨੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਿਿਾਉਣ 
ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਹੰਸਾ ਅਤ ੇਮਨੁਖੱੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਿਿਾਉਣ ਦਾ 
ਕਾਰਜ-ਭਾਰ ਸੌਂਵਪਆ ਵਗਆ ਹੈ। DFEH ਪੀੜਤ ਦ ੇਅਸਲ ਜਾ ਂਸਮਝ 
ਲਏ ਗਏ ਰਵੱਖਅਤ ਸਮਾਜਕ ਗਰੁਪੱ ਕਰਕ ੇਨਫ਼ਰਤੀ ਵਹੰਸਾ ਜਾ ਂਵਹੰਸਾ 
ਦੀਆਂ ਿਮਕੀਆਂ ਦ ੇਪੀੜਤਾ ਂਕਲੋੋਂ  ਦਾਅਵ ੇਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਸੇ 
ਦਾਅਵ ੇਨੂ ੰਵਕਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 
dfeh.ca.gov ਦਖੋੇ।

ਸਥਾਨਕ ਵਜਲ੍ਾ ਅਿਾਰਨ ੀ ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਪ ੀੜਤ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਹ ਸਥਾਨਕ ਵਜਲ੍ਾ ਅਿਾਰਨ ੀ ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਪ ੀੜਤ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਹ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ
ਇਹ ਹਰ ਕਾਊਂਿੀ ਵਵੱਿ ਪੀੜਤਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
‘ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਪੀੜਤ ਮਆੁਵਜ਼ਾ ਿੋਰਡ’ (CalVCB) ਨਾਲ ਵਸਿੱੇ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਸ ੇਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਰਤੋਾ ਂਿਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਖੋੇ
victims.ca.gov/victims/localhelp.aspx.

ਯੂ.ਐੱਸ. ਵਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ ਜਸਵਿਸ, ਭਾਈਿਾਰਕ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਵਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ ਜਸਵਿਸ, ਭਾਈਿਾਰਕ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ 
ਸੰਿੰਿ ੀ ਸੇਵਾਵਾਂਸੰਿੰਿ ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਭਾਈਿਾਰਕ ਗਰੁਪੱਾ ਂਨਾਲ ਵਮਲਕ ੇਕਮੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਜੋ ਭਾਈਿਾਰਕ ਵਵਵਾਦਾ ਂਦਾ ਵਨਪਿਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਕਵਥਤ 
ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿਾ ਂਨੰੂ ਰਵੋਕਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਜਵਾਿ ਵਦਤੱਾ ਜਾ 
ਸਕ।ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, justice.gov/crs ਦਖੋੇ।

<Punjabi>

ਇਸ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਕੈਲ ੀਫੋਰਨ ੀਆ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਆਵਫਸ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸ ੀ 
ਸਰਵਵਸਜ਼ (CalOES) ਦੇ ਰਾਹ ੀਂ, ਸੰਘ ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2018 VOCA 
ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵ ਦੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲ ੀ ਸ ੀ, ਵਜਸਦਾ ਗ੍ਾਂਿ 
ਸਿਅਵਾਰਡ ਨੰਿਰ VT20199504 ਹ।ੈ
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ ਜਸਵਿਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ ਜਸਵਿਸ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ 
ਅਪਰਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਵਵੱਿ ਸਥਾਨਕ, ਸੂਿਾਈ, ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ 
ਦੀਆਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਿਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, 
ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਵੱਿ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਿਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, 
ਵਗ੍ਫਤਾਰੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਿਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਵਸੱਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਿਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੋਿ ਿੋਨਿਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਿਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੋਿ ਿੋਨਿਾ ਇਸ ਿਾਰੇ 
ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਨਫ਼ਰਤੀ 
ਅਪਰਾਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਿ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਿਿ ਹਨ।

ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਿਨਾ?ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਿਨਾ?
ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਿਨਾ ਵਵਿਕਾਰ ਫਰਕ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣਾ ਅਵਹਮ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ, ਗਰੁੱਪ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ 
ਵਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਸਲ 
ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਏ ਗਏ ਰੱਵਖਅਤ ਸਮਾਜਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਪ੍ੇਵਰਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਨ 
ਅਨੁਸਾਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੱੁਛ-ਜੁਰਮਾਂ 
(misdemeanors) ਜਾਂ ਘੋਰ-ਅਪਰਾਿਾਂ (felonies) ਵਜੋਂ 
ਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਵੱਿ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿ ਦੇ 
ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਅਸਲ 
ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਿਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ:
• ਨਸਲ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਮੂਲ,
• ਕੌਮੀਅਤ
• ਿਰਮ,
• ਵਲੰਗ-ਭੇਦ
• ਵਜਨਸੀ ਝੁਕਾਓ,
• ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਅਪੰਗਤਾ, ਜਾਂ
• ਇਹਨਾਂ ਵਵੱਿੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਿੇਰੇ “ਅਸਲ” ਜਾਂ “ਸਮਝ ਲਈਆਂ 

ਗਈਆਂ” ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਿੰਿ।

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ, ਉੱਪਰ ਸੂਿੀਿੱਿ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਰੱਵਖਅਤ ਸਮਾਜਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਿਾਰ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 
ਅਪਰਾਿ ਦੀ ਵਰਪੋਰਿ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਪਰਾਿ ਦੀ ਵਰਪੋਰਿ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਿਨਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਵਵਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ੇਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਪਵਹਲੀ ਸੋਿ ਦੇ ਵਵਿਾਰਾਂ 
ਦੇ ਪ੍ਗਿਾਵੇ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਨੰੂਨੀ ਸੰਰੱਵਖਅਣ ਪ੍ਾਪਤ 
ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਿਨਾ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ 
ਲਈ ਖਤਰਾ ਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤੀ 
ਅਪਰਾਿ ਿਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਿਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਿਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਪੁੱਠੇ-ਵਸੱਿੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ।
• ਿੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ।
• ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 

ਪ੍ਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਨਾ।
• ਅਵਜਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਪੋਸਿ ਕਰਨਾ ਵਜਸਦੇ ਵਸੱਿੇ 

ਵਜੋਂ ਵਕਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
• ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਵੱਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣਾ।

ਵਕਸੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਕਵੇਂ ਵਕਸੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਕਵੇਂ 
ਕਰਨੀ ਹੈਕਰਨੀ ਹੈ
ਇਸ ਿੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੰਨ੍ਾਂ ਵਵੱਿ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਿੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਇਸ ਿੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੰਨ੍ਾਂ ਵਵੱਿ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਿੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਕੋਈ ਅਪਰਾਿ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ੇਵਰਤ ਸੀ:ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਕੋਈ ਅਪਰਾਿ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ੇਵਰਤ ਸੀ:
• ਅਪਰਾਿੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿੋਣ ਇਸ ਲਈ 

ਕੀਤੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਵਕਸੇ ਰੱਵਖਅਤ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਿੰਵਿਤ 
ਸੀ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਕੋਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਮ ਜਾਂ ਵਲੰਗ।

• ਅਪਰਾਿੀ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਲਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਿਾਨੀ 
ਵਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

• ਅਪਰਾਿ ਅਵਜਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਵਰਆ ਜੋ ਪੀੜਤ ਵਾਸਤੇ 
ਜਾਂ ਅਪਰਾਿੀ ਦੇ ਰੱਵਖਅਤ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਅਵਹਮ ਹੈ।

• ਇਲਾਕੇ ਵਵੱਿ ਸੰਗਵਠਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ 
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ:ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
• ਡਾਕਿਰੀ ਵਿਆਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ (ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)।
• ਇੰਨ-ਵਿੰਨ ਉਹ ਸ਼ਿਦ ਵਲਖ ਲਓ ਜੋ ਕਹੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਿਾਰੇ ਨੋਿ-ਕਥਨ ਿਣਾਓ।
• ਸਾਰੇ ਸਿੂਤ ਰੱਵਖਅਤ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਊਿ-ਪਿਾਂਗ ਵਲਖੀਆਂ 

ਗੱਲਾਂ, ਅੰਵਡਆਂ ਦੇ ਖੋਲ, ਪੀੜਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਵਲਖਣਾ ਆਵਦ)। ਜੇ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਵਰਆਂ 
ਦੇ ਪਹੁੰਿਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫ਼ੋਿੋਆਂ ਲਓ।

• ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਿਰ, ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

• ਵਕਸੇ ਿਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਅਪਰਾਿੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੁਲੀਏ 
ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਵਿਲੇ ਭਾਈਿਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ 
ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿਾਂ ਦਾ ਜਵਾਿ ਵਦੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਿਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਿਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
• ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਸਵਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਖਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ।
• ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਿਾਰਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੋ।
• ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ।
• ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿਾਂ ਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ 

ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
• ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਿਾਰੇ ਕਵਮਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿ ਿਾਰੇ 

ਨੈੱਿਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਵਜਸ ਵਵੱਿ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲ, ਿਾਰਵਮਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ 
ਭਾਈਿਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਿਾਂ ਦੇ 
ਵਾਪਰਨ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਿ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ 
ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੋ।


