
NYC میں امتیازی

ایذا دہی

کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے
برائے  NYC میں کمیشن  اور  کال کریں  پر   212-416-0197 براہ مہربانی 
انسانی حقوق )NYC Commission on Human Rights( سے کہیں 
اگر کوئی اور شخص آپ کے محفوظ حیثیت جیسے نسل، رنگ، عقیدہ/مذہب، 
قومیت، جنس، جنسی شناخت، معذوری، جنسی رجحان یا ترک وطنی کی حیثیت، 
یا دیگر محفوظ شدہ حیثیت کی وجہ سے ھمکی دیتا ہے، ہراساں کرتا ہے یا 

ڈراتا ہے، یا آپ کے خالف جبر یا تشدد کا استعمال کرتا ہے۔

NYC کے انسانی حقوق کے قانون کی طرف سے ان کاموں کی ممانعت ہے۔

            @NYCCHR
NYC.gov/HumanRights

کمیشن کو کسی امتیازی سلوک کی اطالع دیتے وقت مجھے کون سے ثبوت 
پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟

ہمیں آپ سے صرف آپ کے تجربے کو سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف 
کمیشن کو کال کریں اور ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔

امتیازی ایذا دہی کے لیے کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟
ہر شخص کو امتیازی ایذا دہی کے کام کرنے کی ممانعت ہے۔ اس کا مطلب یہ 
ہے کہ آپ کسی بھی اس شخص کے ذریعہ کی گئی امتیازی ایذا دہی کی اطالع 
دے سکتے ہیں جو اس شخص سے آپ کے رشتے سے قطع نظر آپ پر سڑک 

پر حملہ کرتا ہے، کوئی پڑوسی جو آپ کو ہراساں کرتا ہے، یا بس پر کوئی 
ساتھی مسافر۔

کیا دیوار پر لکھی نفرت انگیز تحریر بھی امتیازی ایذا دہی ہے؟
دیوار پر لکھی ہوئی نفرت انگیز تحریر امتیازی ایذا دہی ہو سکتی ہے اگر یہ 
کسی شخص کے حقوق کے ساتھ مداخلت کرتی ہے، مثال کے طور پر، کسی 

پارک یا اسکول میں داخل ہونا۔

مجھے امتیازی سلوک کی اطالع کمیشن کو کیوں دینی چاہئے؟
کمیشن آپ کے ساتھ اور آپ کے عالقے کے کمیونٹی کے ارکان کے ساتھ کام 
کر سکتی ہے تاکہ دوبارہ اس قسم کے کام کے ہونے کو روک سکے۔ آپ اپنا 

نام ظاہر کئے بنا بھی اطالع دے سکتے ہیں۔ کمیشن ان افراد کے لیے ٹی-ویزا 
کی حمایت میں یو-ویزا کی سرٹیفکیشن اور بیانات کی درخواستوں پر بھی غور 
کرے گی جن کے پاس ایسی معلومات ہیں جو امتیازی ایذا دہی کے دعوے کی 

تحقیق کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔

کمیشن اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے خالف کس قسم کے اقدامات کر 
سکتی ہے؟

جب آپ کسی بھی مجرم کے خالف دعوی کرتے ہیں، اگر دعوی کامیاب 
ہوتا ہے، تو کمیشن کو اس مطالبے کے ساتھ ایک حکم حاصل ہو سکتا ہے 
کہ امتیازی ایذا دہی بند ہوں۔ کمیشن آپ کو ہراساں کرنے والے سے جذباتی 

نقصان اور دیوانی جرمانے اور حقیقی اخراجات کے معاوضے کی ادائیگی کا 
حکم دے سکتی ہے۔

 اکثر پوچھے 
گئے سواالت

 انسانی حقوق 
کمیشن

   NYC میں انسانی حقوق کے قانو نکے تحت

  امتیازی ایذا دہی



 NYC میں 
 کمیشن برائے 

 انسانی حقوق کی تعصبانہ 
جواب کی ٹیم

 )Community Relations Bureau( کمیونٹی ریلیشنز بیورو
 کے تحت کمیشن کی تعصبانہ جواب کی ٹیم شہر بھر میں 

تعصب کے واقعات پر کمیشن کے جواب کی قیادت کرتی ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:

واقعے )واقعات( کے بارے میں معلومات جمع کرنا اور اس کی تصدیق   •
کرنا۔

واقعے )واقعات( کی نوعیت کی شناخت کرنا اور اس کا اندازہ لگانا۔  •
جواب دینے کے لیے عملے کو تفویض کرنا۔  •

رابطہ کرنے اور ساجھیداری کرنے کے لیے کمیونٹی کے رہنماؤں،   •
تنظیموں اور دیگر جماعتوں کی شناخت کرنا۔

وسائل فراہم کرنا اور کمیونٹی کے رہنماؤں اور دیگر متعلقہ فریقوں کے   •
ساتھ کارروائیوں کی پیروی کرنا۔

ممکنہ تحقیقات اور کارروائی کے لیے قانون نافذ کرنے والے بیورو   •
)Law Enforcement Bureau( کے ساتھ ربط ضبط رکھنا۔

تعصباتی جواب کی ٹیم اس عالقے میں مناسب رابطے کی سرگرمیوں اور 
 تعلیمی مواد کے ساتھ ربط ضبط رکھتی ہے۔  

اس ٹیم سے رابطہ کرنے کے لیے، براہ مہربانی ای میل کریں: 

biasresponse@cchr.nyc.gov

 امتیازی ایذا دہی 
میں وہ دھمکی، تخویف، ایذا دہی، جبر، یا تشدد شامل 

ہیں جو:

  کسی شخص کے دیوانی 1 
یا آئینی حقوق کے ساتھ مداخلت کرتا ہے؛ اور

 جس کی جزوی طور پر اس شخص کے حقیقی یا 2 
تصوراتی محفوظ حیثیت –جیسے، نسل، مذہب، 

رنگ، قومیت، جنس، جنسی شناخت، جنسی 
رجحان، عمر، معذوری، یا غیر ملکی ہونے کی 

حیثیت کے ذریعہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

    ایک کالج کے کیفیٹیریا میں، کالج کے طالب علموں کی ایک جماعت نے الطینی طلباء کی ایک میز کو گھیر لیا، 

جو کہہ رہے تھے “دیوار تعمیر کریں،” اور ان سے کہا کہ انھیں جلد ہی ملک بدر کیا جائے گا۔

    بس میں، ایک مسافر ایک برقع پوش عورت کو روکتا ہے اور اس پر چالتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اسے 

 
  یا تو اسے اتارنا ہوگا یا بس سے اترنا ہوگا۔  وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے کے لیے مڑ جاتی ہے، 

لیکن وہ بند نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ باآلخر، اگلے اسٹاپ پر، وہ بس سے اتر جاتی ہے۔

   ایک ایشیائی امریکی پر انڈے پھینکے جاتے ہیں اور حملہ آور چالتے ہیں، “چین واپس جائیں!” جب وہ 

بھاگتے ہیں۔

کی  خود  ہوئے  کرتے  کام  میں  باغ  اپنے  اکثر  کہ  جو  ہے،  سرگرم  پر  میڈیا  سوشل  ہے،  سیاہ  کہ  جو  گوین،        

 
   تصویر کا اشتراک کرتا ہے۔  ایک دن، ایک سفید مرد صارف یہ کہتے ہوئے اس کے ایک پوسٹ پر تبصرہ کرتا ہے 

”KKK“ تم جلد ہی میرے صحن میں وہ کام کرو گے’۔ بعد میں وہ اس کے ایک پوسٹ کے جواب میں لکھتا ہے‘

مارویل، جو کہ ایک مخنث عورت ہے، ایک مہنگی عورتوں کے کپڑے کی دوکان میں داخل ہونے 

 
     کی کوشش کرتی ہے، لیکن ایک راہ گیر اس کے راستے میں آ کر کہتی ہے، “تم یہاں خریداری 

 
         نہیں کر سکتی ہو۔”  جب وہ بغل سے ہوکر جانے کی کوشش کرتی ہے، تو عورت کہتی ہے،

 

          “زن پوش کو اجازت نہیں ہے” اور اس کا راستہ روکتی ہے یہاں تک کہ اس عورت 

 

                 کے بہت غصہ ہونے سے قبل مارویل جلدی سے چلی جاتی ہے۔

امتیازی ایذا دہی کی 

شناخت کرنے میں آپ کی  

 
مدد کرنے کے مناظر: امتیازی

ایذا دہی

آپ کو اپنی نسل یا مذہب کی وجہ سے آپ کے پڑوس میں نشانہ بنایا جاتا ہے؟

آپ کو مخنث ہونے کی وجہ سے ہراساں کیا جاتا ہے؟

اپنی فیملی میں غیر ملکی زبان بولنے کی وجہ سے آپ پر چالیا جاتا ہے؟


