
 

ਜਾਸੂਸ ਬਿਓਰੋ 
ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਿੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 

NYPD ਬ ਰ੍ੰ ਬਟੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ 

ਬਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਬਿਰ ਦਾ ਼੍ੁਬਿਸ ਬਿਭਾਗ 

ਿ਼ੁਣ 

ਿੰਦ ਕਰੋ 

ਨਫ਼ਰਤ 

ਕਰਨਾ 

ਬਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਬਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਮ਼ੁਦਾਇ ਬਿਿੱ ਚ 

NYPD ਤ਼ੁਿਾਡੇ ਿਈ ਇਿੱ ਥੇ ਉ੍ਿਿਧ ਿੈ – ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ 

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਈ ਤ਼ੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਿੋੜ 

ਿ।ੈ  

 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇ ਪੁਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ/ਨਫ਼ਰਤ ਦ ੇ

ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤਸੁੀਂ ਇੱਿ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਿ ਗਵਾਹ 

ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਿ ਜੋਰਦਾਰ ਜਾਂਚ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੀੜਤ 

ਹੋਣ ਦ ੇਸਦਮ ੇਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਿੇ। ਕਨਊ ਯਾਰਿ ਸਟੇਟ ਪੀਨਿ 

ਿਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਨਊ ਯਾਰਿ ਸ਼ਕਹਰ ਦਾ ਪੁਕਿਸ ਕਵਭਾਗ 

ਨਫ਼ਰਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ 

ਿਈ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀ ਗਾਈਡਿਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹੈ: “ਇੱਿ 

ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਿਾਰਵਾਈ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸ ੇ ਕਵਅਿਤੀ, ਸਮ ਹ, ਜਾਂ ਕਿਸ ੇਖਾਸ ਨਸਿ, ਰੂੰਗ, 

ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਕਿੂੰ ਗ, ਉਮਰ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਵੂੰਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮ ਿ ਦ ੇ

ਨਾਿ ਕਿਸ ੇ ਸਥਾਨ ਪਛਾਣ ਦਆੁਰਾ ਪ ਰੀ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਕਹੱਸ ੇ

ਕਵੱਚ ਪਰੇਕਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਟਾਸਿ ਫੋਰਸ ਦੇ 
ਿਮਾਂਕਡੂੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦਆੁਰਾ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਕਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ 

(ਗੇ (ਸਮਕਿੂੰ ਗੀ), ਿੈਸਬੀਅਨ (ਸਮਕਿੂੰ ਗੀ), ਦੋ-ਕਜਨਸੀ, ਅਤੇ 
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮੇਤ) ਕਵੱਚ ਪਰੇਕਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
 

 

ਿੋਿਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਿਨਾਮ. ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਿੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ 

ਸਾਡੇ ਸੂੰ ਕਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਬਿੋਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਿ 

ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਪਸੂੰਦ, ਨਾਪਸੂੰਦ ਅਤ ੇ ਕਵਚਾਰ ਪਰਗਟ ਿਰਨ 

ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਰਗਟਾਵੇ ਦ ਜ ੇ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਿਈ ਕਿੂੰ ਨੇ 

ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਖਰਿਾਰ, ਅਪਮਾਨਜਨਿ ਜਾਂ 
ਨਫ਼ਰਤ ਭਕਰਆ ਬਿੋ ਕਫਰ ਵੀ ਕਸਰਫ਼ ਇੱਿ ਬੋਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  
ਇਸਦੀ ਆਜਾਦੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਜੁਰਮ ਇੱਿ ਅਕਜਹੀ 
ਅਪਰਾਕਧਿ ਿਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਪਛਾਣ 

ਦੁਆਰਾ ਪ ਰੇ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਕਹੱਸ ੇਕਵੱਚ ਪਰੇਕਰਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  
NYPD ਦ ੇਨਫ਼ਰਤ ਸੰਿੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਿਿ ਕੀ ਿੈ? 

ਨਫ਼ਰਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਟਾਸਿ ਫੋਰਸ ਜਾਸ ਸਾਂ ਦੀ ਇੱਿ ਅਕਜਹੀ 
ਸਮਰਕਪਤ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਨਊ ਯਾਰਿ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂੰਭਾਕਵਤ 

ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਿਈ 

ਕਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਮ ਿ ਦੇ ਉੱਚ-ਕਸਖਿਾਈ 

ਪਰਾਪਤ ਜਾਂਚਿਰਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਿਾਵਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਨ ਅਤ ੇ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨਾਿ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜੋੜਨ ਿਈ ਕਦਨ ਕਵੱਚ 24 ਘੂੰਟੇ ਉਪਿਬਧ ਹਨ।  
ਮੇਰੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਬਥਤੀ ਿਾਰੇ ਕੀ ਬਿਚਾਰ ਿੈ? 

NYPD ਕਸਵਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪਕਰਵਰਤਨ ਦਾ ਸੂੰਚਾਿਨ ਨਹੀਂ 
ਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਨਊ ਯਾਰਿ ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ਪੁਕਿਸ ਅਕਧਿਾਰੀ ਕਸਰਫ਼ ਜੁਰਮ 

ਰੋਿਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ – ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ – ਦੀ ਕਨਆ ਂਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਿਈ 

ਮਦਦ ਿਰਨ ਬਾਰ ੇਕਚੂੰ ਤਤ ਹਨ। ਅਕਧਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਕਥਤੀ 
ਬਾਰ ੇਨਹੀਂ ਪੱੁਛਣਗੇ ਅਤੇ, ਜੇਿਰ ਪੱੁਛਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਕਿਸ ੇ ਹੋਰ 

ਸ਼ਕਹਰ ਜਾਂ ਸੂੰਘੀ ਏਜੂੰਸੀ ਨਾਿ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਿਰਨਗੇ। 
 

ਮੈਂ ਬਕਸੇ ਿ੍ੱ ਖ੍ਾਤੀ/ਨਫ਼ਰਤ ਦ ੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਬਰ੍ੋਰਟ ਬਕਿੇਂ 
ਕਰਾਂ? 

ਕਿਸ ੇਘਟਨਾ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨ ਿਈ, 911 ‘ਤ ੇਫ਼ਨੋ ਿਰੋ, ਸੜਿ 

‘ਤੇ ਕਿਸ ੇਵੀ NYPD ਪੁਕਿਸ ਅਕਧਿਾਰੀ ਨਾਿ ਗੱਿ ਿਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸ ੇ

ਵੀ NYPD ਸਹ ਿਤ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸਤੋਂ ਇਿਾਵਾ, ਿਾਉਂਸਕਿੂੰ ਗ, 

ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਸਹਤ ਸੂੰਭਾਿ, ਕਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਪੁਕਿਸ 

ਕਰਪੋਰਟ ਦਰਜ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਿਈ, ਜੁਰਮ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ (646) 610- 5267 ‘ਤੇ ਿਾਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ASIANHCTF@NYPD.ORG ‘ਤ ੇਮੇਿ ਭੇਜ ਸਿਦੇ ਹਨ 
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