
ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਿਿਾਂ ਨਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਿਿਾਂ ਨਕ ਉਹ ਕੌਣ 
ਹਿ, ਨਕੱਥੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹਿ, ਜਾਾਂ ਉਿ੍ਹਾ ਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹਿ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਾਲ ਅਤੇ ਹਿ, ਨਕੱਥੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹਿ, ਜਾਾਂ ਉਿ੍ਹਾ ਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹਿ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਾਲ ਅਤੇ 
ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਰਨਹਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਿ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਰਨਹਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਿ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ 
ਨਸਟੀ ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ ਕਿੰੂਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਿੰੂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਸਟੀ ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ ਕਿੰੂਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਿੰੂ ਪੱਖਪਾਤ 
ਤੋਂ ਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਤੋਂ ਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ 
ਰਨਹ ਸਕਣ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿੰੂਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਨਹ ਸਕਣ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿੰੂਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, 
ਘਰ ਅਤੇ ਜਾਿਤਕ ਸੰਸਾਧਿਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਜਾਾਂ ਕਨਥਤ ਧਰਮ ਜਾਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਘਰ ਅਤੇ ਜਾਿਤਕ ਸੰਸਾਧਿਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਜਾਾਂ ਕਨਥਤ ਧਰਮ ਜਾਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ 
ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਨਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਨਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਘਰ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਚ ਜਾਿਤਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਚ ਜਾਿਤਕ 
ਸੰਸਾਧਿ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਿਾਲ ਉਿ੍ਹਾ ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਿ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਿਾਲ ਉਿ੍ਹਾ ਾਂ ਦੇ 
ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਿਾ ਗੈਰਕਿੰੂਿੀ ਹੈ। ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਿਾ ਗੈਰਕਿੰੂਿੀ ਹੈ। ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ 
ਤੇ ਐਿਵਾਈਸੀ ਕਨਮਸ਼ਿ (NYC Commission on Human Rights) ਤੇ ਐਿਵਾਈਸੀ ਕਨਮਸ਼ਿ (NYC Commission on Human Rights) 
ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ ਕਿੰੂਿ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰੂਿ ਿਾਰੇ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ ਕਿੰੂਿ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰੂਿ ਿਾਰੇ 
ਜਾਿਤਾ ਿੰੂ ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਵਚਕਾਰ ਜਾਿਤਾ ਿੰੂ ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਵਚਕਾਰ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਰਸ਼ਨਤਆਂ ਿੰੂ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਰਸ਼ਨਤਆਂ ਿੰੂ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਾ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਅਸਲੀ ਜਾਾਂ ਕਨਥਤ ਧਰਮ ਜਾਾਂ ਜੇਾ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਅਸਲੀ ਜਾਾਂ ਕਨਥਤ ਧਰਮ ਜਾਾਂ 
ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ  ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ  
ਅਤੇ “ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ” ਲਈ ਪੱੁਛੋ ਜਾਾਂ 212-416-0197 ਤੇ  ਅਤੇ “ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ” ਲਈ ਪੱੁਛੋ ਜਾਾਂ 212-416-0197 ਤੇ  
ਕਨਮਸ਼ਿ ਦੀ ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਿ ਤੇ ਨਸੱਧੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ ਕਨਮਸ਼ਿ ਦੀ ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਿ ਤੇ ਨਸੱਧੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ 
ਤੇ ਐਿਵਾਈਸੀ ਕਨਮਸ਼ਿ ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  ਤੇ ਐਿਵਾਈਸੀ ਕਨਮਸ਼ਿ ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  
NYC.gov/HumanRights ਤੇ ਜਾਾਓ ਅਤੇ ਟਨਵੱਟਰ, ਫੇਸਿੱੁਕ, NYC.gov/HumanRights ਤੇ ਜਾਾਓ ਅਤੇ ਟਨਵੱਟਰ, ਫੇਸਿੱੁਕ, 
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਨਟਊਿ ਤੇ @NYCCHR ਿੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਨਟਊਿ ਤੇ @NYCCHR ਿੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਸਟੀ ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ ਕਿੰੂਿ (New York City ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਸਟੀ ਨਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ ਕਿੰੂਿ (New York City 
Human Rights Law) ਅਤੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਨਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇHuman Rights Law) ਅਤੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਨਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ

ਰਾਿਰਟ* ਸੱਤ-ਨਦਿ ਏਡਵੇਂਨਟਸਟ ਹੈਰਾਿਰਟ* ਸੱਤ-ਨਦਿ ਏਡਵੇਂਨਟਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿੀਵਾਰ ਿੰੂ ਸੈਿਥ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਨਵਊ ਤੇ ਨਗਆ। ਆਪਣੀ 
ਇੰਟਰਨਵਊ ਦੇ ਦੌਰਾਿ, ਉਸ ਿੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਸੈਿਥ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਲਈ 
ਉਸ ਿੰੂ ਹਰ ਸ਼ਿੀਵਾਰ ਿੰੂ ਛੱੁਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਟਰਨਵਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 
ਿੇ ਰਾਿਰਟ ਿੰੂ ਦੱਨਸਆ ਨਕ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਿਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਾ ਰਾਿਰਟ ਿੰੂ ਹਰ ਵੀਕੇਂਡ ਤੇ ਛੱੁਟੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਰਾਿਰਟ ਿੰੂ ਸ਼ਿੀਵਾਰ ਿੰੂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਪੈਣਗੇ ਿਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ 
ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੋਾਸਫ* ਅੰਸ਼ ਨਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ।ਜੋਾਸਫ* ਅੰਸ਼ ਨਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਿੁਸਾਰ ਉਸ ਿੰੂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੰਗਾਰਾਂ ਿਾਲ 
ਸਜਾਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੋ-ਆਪ ਿੋਰਡ ਿੇ 
ਉਸ ਿੰੂ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਨਕ ਉਸ ਿੰੂ ਨਸ਼ੰਗਾਰ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਿ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਿਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋਾ ਨਿਯਮ ਕਨਹੰਦੇ 
ਹਿ ਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਨਜ਼ਆਂ ਦੇ ਿਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਿਹੀਂ 
ਲਟਕਾ ਸਕਦੇ। ਜੋਾਸਫ ਿੇ ਿੋਰਡ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਮੈਿੇਜਾਰ ਿੰੂ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ 
ਨਕ ਨਸ਼ੰਗਾਲ ਕਰਿਾ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਨਮਕ ਅਨਭਆਸਾਂ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ 
ਫਾਇਦਾ ਿਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਸੰਿਰ ਨਵੱਚ, ਜੋਾਸਫ ਿੇ ਿੋਨਟਸ ਕੀਤਾ ਨਕ ਉਸ 
ਦੀ ਮੰਨਜਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਿਾਹਰ ਦਰਵਾਨਜ਼ਆਂ ਤੇ ਨਕ੍ਰਸਨਮਸ 
ਦੀ ਸਜਾਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋਾਸਫ ਿੇ ਿੋਰਡ ਿੰੂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਪੱੁਨਛਆ ਅਤੇ 
ਉਿ੍ਹਾ ਾਂ ਿੇ ਜਾਵਾਿ ਨਦੱਤਾ ਨਕ ਉਹ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਨਵਵਰਜਾਿ ਹਿ।

ਏਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ* ਮੁਸਲਮਾਿ ਹੈਏਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ* ਮੁਸਲਮਾਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰਮਾਰਨਕਟ ਨਵੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਵਜਾੋਂ 
ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹਜ਼ਾਿ ਪਨਹਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਦਿ, 
ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਿੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੱੁਕ ਨਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿੰੂ “ਅਤੰਕਵਾਦੀ” ਨਕਹਾ। 
ਏਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਦਮੇ ਨਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿੇ ਇਸ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਆਪਣੇ 
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਿੰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਿੇ ਉਸ ਿੰੂ ਨਕਹਾ ਨਕ 
ਉਸ ਿੰੂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਿ ਕਰਿ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਲਈ 
ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਿੰੂ ਉਸ ਦਾ 
ਅਖੀਰਲਾ ਨਦਿ ਹੋਵੇਗਾ।

ਘਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਿੰੂ ਪਛਾਣਿ ਨਵੱਚ  ਘਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਿੰੂ ਪਛਾਣਿ ਨਵੱਚ  
ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਅਸਲ-ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਨਦ੍ਰਸ਼ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਅਸਲ-ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਨਦ੍ਰਸ਼ 

ਐਿਵਾਈਸੀ ਨਵੱਚ ਧਰਮ-ਆਧਾਨਰਤ ਐਿਵਾਈਸੀ ਨਵੱਚ ਧਰਮ-ਆਧਾਨਰਤ 
ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਿੰੂ ਮਜ਼ਿੂਤ ਕਰਿਾ  ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਿੰੂ ਮਜ਼ਿੂਤ ਕਰਿਾ  

ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿੀਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿੀ
ਧਾਰਨਮਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨਵਰੱੁਧ ਸੁਰੱਨਖਆਧਾਰਨਮਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨਵਰੱੁਧ ਸੁਰੱਨਖਆ

*  ਿੋਟ: ਇਿ੍ਹਾ ਾਂ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਿੰੂ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਇਿ੍ਹਾ ਾਂ 
ਨਦ੍ਰਸ਼ਾਂ ਨਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਾਮ ਿਕਲੀ ਹਿ।
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