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امتیازی سلوک سے نمٹ رہا ہے 1955 سے

کمیشن برائے 
انسانی حقوق

 ہم کیسے مدد کرتے ہیں
امتیازی سلوک کی رپورٹ کریں

 اگر آپ کو نیو یارک سٹی میں امتیازی سلوک یا ہراساں کیے 
 جانے کا تجربہ ہوا ہے یا آپ نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، 

 تو آپ 0197-416-212 پر کال کرکے، یا
  NYC.gov/HumanRights پر جا کر اور امتیازی 

 سلوک کی رپورٹ کرنے سے متعلق فارم کا استعمال کرتے 
ہوئے اس کی رپورٹ کرسکتے ہیں۔

مفت ورکشاپ کی درخواست دیں
 NYC.gov/HumanRights کمیشن ورکشاپس کی مکمل فہرست

پر مل سکتی ہے۔ کمیشن کا عملہ آپ کے سامعین کی ضرورت کے 
لیے ایک ورکشاپ تیار کرسکتا ہے اور جائے کار، عبادت گاہ، 

کمیونٹی پر مبنی ادارے، کمیونٹی بورڈ، یا نیویارک سٹی کی کسی 
بھی اجتماعی جگہ پر اسے پیش کرنے کے لیے آسکتا ہے۔ ورکشاپ 
کے شیڈیول کے لیے ہمیںtrainings@cchr.nyc.gov پر ای 

میل کریں۔

اپنے ایونٹ میں تقریر کرنے کے لیے کمیشن کو 
مدعو کریں

 آپ کمیشن کے عملہ کو امتیازی سلوک، ہراساں کیے جانے، 
جائے کار کے حقوق، ہاؤسنگ کے حقوق، اور کمیونٹی کے سلسلے 

میں بات چیت کی حوصلہ افزائی سے متعلق امور پر تقریبات میں 
تقریر کرنے، اور پینلز یا گول میز مباحثوں میں شرکت کے لیے 
 درخواست کرسکتے ہیں۔ ایک مقرر کی درخواست کے لیے ہمیں 

policy@cchr.nyc.gov پر ای میل کریں۔

کمیشن کا لٹریچر حاصل کریں
NYC.gov/HumanRights پر جاکر یا ہم سے 

 communications@cchr.nyc.gov پر رابطہ 
 کرکے نیو یارک سٹی کے انسانی حقوق کے قانون پر کثیر 

لسانی مواد ڈاؤن لوڈ کریں یا درخواست کریں۔

کمیشن برائے 
انسانی حقوق

          



ہم کون ہیں

 نیو یارک سٹی کا انسانی حقوق 
کا قانون

نیو یارک سٹی کا انسانی حقوق کا قانون ملک کے شہری حقوق 
سے متعلق جامع ترین قوانین میں سے ایک ہے۔ یہ قانون نسل، 

جنس، عمر، معذوری، مذہب، اور قومیت سمیت متعدد دیگر تحفظ 
یافتہ زمروں کی بنیاد پر مالزمت، رہائش، اور عوامی مقامات میں 
امتیازی سلوک اور ہراساں کرنے سے منع کرتا ہے۔ یہ قانون نفاذ 

قانون کے کسی افسر کے ذریعے امتیازی طور پر ہراساں کیے 
جانے اور تعصب کی بنیاد پر پروفائلنگ کرنے کو بھی ممنوع 

قرار دیتا ہے۔

نیو یارک سٹی کا انسانی حقوق کا قانون آپ کو امتیازی سلوک سے 
تحفظ فراہم کرتا ہے اگر آپ نیو یارک سٹی میں رہتے ہیں، یہاں 

کام کرتے ہیں، یا یہاں آتے ہیں۔ یہ قانون آپ کو امتیازی سلوک کی 
رپورٹ کرنے پر انتقامی کارروائی کا سامنا ہونے سے بھی تحفظ 
فراہم کرتا ہے۔ یہ کمیشن امیگریشن کی صورتحال کے بار ے میں 
 کچھ نہیں پوچھتا ہے۔ اپنے حقوق کے بارے میں یہاں مزید جانیں: 

NYC.gov/HumanRights

ما هو القانون
نفاذ قانون سے متعلق بیورو

نفاذ قانون سے متلعق بیورو )LEB( معامالت کی تفتیش 
کرتا ہے، افراد کے لیے حل پر مذاکرات کرتا ہے، اور 

سماعت کے ذریعہ مقدمات کی سنوائی کرتا ہے۔ کچھ 
مخصوص حاالت میں،LEB تنازعات کو زیادہ تیزی 

سے حل کرنے کے لیے ہنگامی طور پر مداخلت بھی 
کرتا ہے۔ کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی فرد 
کو امتیازی سلوک کی وجہ سے ہوئے نقصان کے لیے، 
قانون کی خالف ورزی کے لیے جرمانے، اور اضافی 

تدابیر جیسے کہ دوبارہ مالزمت پر رکھنے، پالیسی میں 
تبدیلی، تربیت، اور انصاف کی بحالی کے کے طریقے 
کے لیے مالی نقصانات کی بھرپائی کا حکم دے سکتا 

ہے جس سے مجموعی طور پر کمیونٹی کو فائدہ ہو۔

کمیونٹی کے تعلقات سے متعلق بیورو
کمیونٹی کے تعلقات سے متعلق بیورو )CRB( نیویارک 
 کے باشندوں کے مابین سمجھ اور احترام کو فروغ دیتا 

ہے اور نیو یارک سٹی کے انسانی حقوق کے قانون کے 
تحت نیویارک کے باشندوں کو ان کے حقوق اور ذمہ 

داریوں کے بارے میں تقریبات، ورکشاپس، کمیونٹی آؤٹ 
ریچ، اور مقامی کمیونٹی پر مبنی تنظیموں، اسکولوں، 
 چھوٹے کاروباروں، منتخب شدہ اہلکاروں، اور عبادت 

 گاہ کے ذریعہ معلومات فراہم کرتا ہے۔ CRB کمیونٹیز 
 کو متاثر کرنے والے انسانی حقوق کے مسائل پر بات 

 چیت کرنے کے لیے پابندی سے ٹاؤن ہالز اور تقریبات 
 کا انعقاد کرتا ہے۔ CRB کی مخصوص تعصب سے 
متعلق ردعمل ٹیم، تعصب سے متعلق واقعہ کے بعد 

کمیونٹی کے ممبران، مقامی قائدین، اور منتخب عہدے 
داران کو کیمونٹیز کو تعاون کرنے اور مستحکم کرنے 

کے لیے ساتھ مالتی ہے۔ CRB کے پاس نوعمر لوگوں 
کے لیے بھی پروگرامنگ موجود ہیں جو اسکولوں اور 

 نوجوانوں کے زیر قیادت اور نوجوانوں پر مرتکز 
 تنظیموں کے ساتھ شراکت داری میں منعقد کیے جاسکتے 

ہیں۔ NYC.gov/HumanRights پر مزید جانیں۔

ہم کیا کرتے ہیں

NYC کمیشن برائے انسانی حقوق

کمیشن نیو یارک سٹی کے انسانی حقوق کے قانون کو نافذ کرتا 
ہے اور عوام الناس کو قانون کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہماری ٹیم 

30 سے زائد مختلف زبانیں بولتی ہے۔ یہ مقامی حکومت کا وسائل 
بننے کے لیے کمیشن کے نظریے اور مشن کی عکاسی کرتی ہے 
جو ایسی متنوع کمیونٹیز کی نمائندگی کرتی ہے، اور ان کے لیے 

قابل رسائی ہے جن کے لیے ایجنسی کام کرتی ہے۔


