
 

ਮੇਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਥਿਚਾਰ ਹੈ? 

 
NYPD ਸਿਵਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਸਿਵਿਤਨ ਦਾ 

ਿੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਸਨਊ ਯਾਿਕ ਸ਼ਸਹਿ ਦ ੇ ਪੁਸਲਿ 

ਅਸਿਕਾਿੀ ਸਿਿਫ਼ ਜੁਿਮ ਿੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ – ਿਾਿੇ ਪੀੜਤਾਂ – 

ਦੀ ਸਨਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਿਨ ਬਾਿ ੇ ਸਚੰਤਤ ਹਨ। 
ਅਸਿਕਾਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਿੀ ਿਸਿਤੀ ਬਾਿ ੇਨਹੀਂ ਪੁੁੱ ਛਣਗੇ੍ ਅਤੇ, 
ਜੇਕਿ ਪੁੁੱ ਛਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਇਿਨ ੰ  ਸਕਿ ੇਹੋਿ ਸ਼ਸਹਿ ਜਾਂ ਿੰਘੀ ਏਜੰਿੀ 
ਨਾਲ ਿਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨਗ੍।ੇ  

 

 

ਮੈਂ ਥਕਸੇ ਪੱਖਪਾਤੀ/ਨਫ਼ਰਤ ਦ ੇਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਥਰਪੋਰਟ 

ਥਕਿੇਂ ਕਰਾਂ? 
 

ਸਕਿ ੇਘਟਨਾ ਦੀ ਸਿਪੋਿਟ ਕਿਨ ਲਈ, 911 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ 

ਕਿੋ, ਿੜਕ ‘ਤੇ ਸਕਿ ੇ ਵੀ NYPD ਪੁਸਲਿ ਅਸਿਕਾਿੀ ਨਾਲ 

ਗ੍ੁੱਲ ਕਿੋ, ਜਾਂ ਸਕਿ ੇ ਵੀ NYPD ਿਹ ਲਤ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਇਿਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਕਾਉਂਿਸਲੰਗ੍, ਕਨ ੰ ਨੀ ਿਹਾਇਤਾ, ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ, 

ਸਵੁੱ ਤੀ ਿਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਪੁਸਲਿ ਸਿਪੋਿਟ ਦਿਜ ਕਿਨ ਸਵੁੱ ਚ ਮਦਦ 

ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਜੁਿਮ ਦੇ ਿਾਿੇ ਪੀੜਤ (646) 610-5267 

‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਿ ਿਕਦ ੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ASIANHCTF@NYPD.ORG ‘ਤ ੇਮੇਲ ਭੇਜ ਿਕਦੇ ਹਨ 

ਥਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਥਹਰ ਦਾ ਪ਼ੁਥਿਸ ਥਿਭਾਗ੍  

ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 

191/2 ਥਪੱਟ ਸਟਰੀਟ 3ਜੀ ਮੰਥਜਿ  

ਥਨਊ ਯਾਰਕ, NY 10002 

ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ:  

(646) 610-5267 

 

 

ਈ-ਮੇਿ: 

ASIANHCTF@NYPD.ORG 

ਯਾਦ-ਰੱਖੋ! 
ਥਕਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿ ਰਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਥਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਿਈ, 
 911 ‘ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ 

 

 

 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਿਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ 

ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੀ ਥਰਪੋਰਟ ਕਰੋ 

ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਥਿਰ਼ੁੱ ਧ ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ 
ਮ਼ੁਕਾਬਿਾ ਕਰ ੋ

ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਬਾਰ ੇਤੱਿ 

ਜਾਸੂਸ ਥਬਓਰੋ 
ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 

ਥਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਥਹਰ ਦਾ ਪ਼ੁਥਿਸ ਥਿਭਾਗ੍ 

NYPD ਥਪਰੰ ਥਟੰਗ੍ ਸੈਕਸ਼ਨ 

SP 567 (03-21) 

ਥਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਥਹਰ ਦਾ ਪ਼ੁਥਿਸ ਥਿਭਾਗ੍ 
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ਆਓ ਥਮਿ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ! 

ਥਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਥਹਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਮ਼ੁਦਾਇ ਥਿੱਚ 

NYPD ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿਈ ਇੱਿੇ ਉਪਿਬਧ ਹੈ – ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ 

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਈ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ 
ਿੋੜ ਹੈ। 
 

ਸਕਿਪਾ ਕਿਕ ੇ ਪੁਸਲਿ ਨ ੰ  ਿਾਿੀਆ ਂ ਪੁੱਖਪਾਤੀ 
ਘਟਨਾਵਾਂ/ਨਫ਼ਿਤ ਦੇ ਜੁਿਮਾਂ ਦੀ ਸਿਪੋਿਟ ਕਿੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਇੁੱਕ 

ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂ ਇੁੱਕ ਗ੍ਵਾਹ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੁੱਕ ਜੋਿਦਾਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਿਕੇ ਅਤੇ ਹੋਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਮ ੇਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ 
ਿਕੇ। ਸਨਊ ਯਾਿਕ ਿਟੇਟ ਪੀਨਲ ਕਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਿਾਿ, ਸਨਊ 

ਯਾਿਕ ਸ਼ਸਹਿ ਦਾ ਪੁਸਲਿ ਸਵਭਾਗ੍ ਨਫ਼ਿਤ ਿੰਬੰਿੀ ਜੁਿਮ ਅਤ ੇ

ਪੁੱਖਪਾਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਦੁੱ ਤੀ 
ਗ੍ਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦਾ ਹੈ: “ਇੁੱਕ ਪੁੱਖਪਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ 
ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਿਮ ਜਾਂ ਗੈ੍ਿ-ਕਨ ੰ ਨੀ ਕਾਿਵਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕਿ ੇ

ਸਵਅਕਤੀ,   

ਿਮ ਹ, ਜਾਂ ਸਕਿ ੇਖਾਿ ਨਿਲ, ਿੰਗ੍, ਿਿਮ, ਜਾਤੀ, ਸਲੰਗ੍, ਉਮਿ, 

ਅਪਾਹਜਤਾ, ਵੰਸ਼, ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮ ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿ ੇਿਿਾਨ ਪਛਾਣ 

ਦੁਆਿਾ ਪ ਿੀ ਜਾਂ ਮਹੁੱਤਵਪ ਿਣ ਸਹੁੱ ਿ ੇ ਸਵੁੱਚ ਪਰੇਸਿਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਨਫ਼ਿਤ ਿੰਬੰਿੀ ਜੁਿਮ ਦੀ ਟਾਿਕ ਫੋਿਿ ਦੇ ਕਮਾਂਸਡੰਗ੍ ਅਫ਼ਿਿ 

ਦੁਆਿਾ ਸਨਿਿਾਿਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਸਜਨਿੀ ਿੁਝਾਨ (ਗੇ੍ (ਿਮਸਲੰਗ੍ੀ), 
ਲੈਿਬੀਅਨ (ਿਮਸਲੰਗ੍ੀ), ਦੋ-ਸਜਨਿੀ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਿਜੈਂਡਿ ਿਮੇਤ) 

ਸਵੁੱ ਚ ਪਰੇਸਿਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

 

ਬੋਿਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਬਨਾਮ. ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ।  
 

ਿਾਡੇ ਿੰਸਵਿਾਨ ਦ ੇਅਨੁਿਾਿ ਿਾਨ ੰ  ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ 
ਹੈ। ਹਿੇਕ ਸਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਪਿੰਦ, ਨਾਪਿੰਦ ਅਤੇ ਸਵਚਾਿ 

ਪਰਗ੍ਟ ਕਿਨ ਦਾ ਅਸਿਕਾਿ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਰਗ੍ਟਾਵੇ ਦ ਜ ੇ

ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਕੰਨੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। 
ਆਖਿਕਾਿ,  

ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਨਫ਼ਿਤ ਭਸਿਆ ਬੋਲ ਸਫਿ ਵੀ ਸਿਿਫ਼ ਇੁੱਕ 

ਬੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਨ ੰ  ਇਿਦੀ ਆਜਾਦੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਿਤ ਿੰਬੰਿੀ ਜੁਿਮ 

ਇੁੱਕ ਅਸਜਹੀ ਅਪਿਾਸਿਕ ਕਾਿਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਦੀ ਿਮਝੀ 
ਗ੍ਈ ਪਛਾਣ ਦਆੁਿਾ ਪ ਿੇ ਜਾਂ ਮਹੁੱਤਵਪ ਿਣ ਸਹੁੱ ਿ ੇ ਸਵੁੱ ਚ ਪਰੇਸਿਤ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

 

 

NYPD ਦ ੇਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਿ ਕੀ 
ਹੈ? 

ਨਫ਼ਿਤ ਿੰਬੰਿੀ ਜੁਿਮ ਦੀ ਟਾਿਕ ਫੋਿਿ ਜਾਿ ਿਾਂ ਦੀ 
ਇੁੱਕ ਅਸਜਹੀ ਿਮਿਸਪਤ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਨਊ ਯਾਿਕ ਸ਼ਸਹਿ ਸਵੁੱਚ 

ਿਾਿੀਆਂ ਿੰਭਾਸਵਤ ਪੁੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੰਗ੍ੀ ਤਿਹਾਂ 
ਜਾਂਚ ਕਿਨ ਲਈ ਸਜੰਮਵੇਾਿ ਹੈ। ਇਿਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਸ਼ੀਆਈ 

ਮ ਲ ਦੇ ਉੱਚ-ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਜਾਂਚਕਿਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂ

ਿੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ 
ਕਿਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜੋੜਨ ਲਈ 

ਸਦਨ ਸਵੁੱ ਚ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। 


