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ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਿ ੋਜਕ 
ਪੂਰਨ ਿਾ ਂਅਪੂਰਨ ਰੂਪ ਜਿੱਚ ਕ਼ੁਝ ਜਨੱਿੀ ਜਿਸ਼ੇਸਤਾਿਾ ਂਦ਼ੇ ਜਿਰ਼ੁੱਧ 
ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕ਼ੇ ਉਤਸਾਜਹਤ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਊ ਯਾਰਕ ਰਾਿ ਦ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ 
ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਜਕਸ਼ੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਿਿੋਂ ਸ਼਼੍ੇਣੀਬੱਧ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰੀਿ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਿ ਹੈ 
ਜਕ ਅਜਧਕਾਰੀਆ ਂਲਈ ਪਜਹਲਾ ਂਇਹ ਜਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ 
ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿ਼ੇਕਰ ਇਹ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾਦਂਾ 
ਹੈ ਜਕ ਜ਼ੁਰਮ ਪੱਖਪਾਤ ਦ਼ੁਆਰਾ ਉਤਸਾਜਹਤ ਸੀ, ਤਾ ਂਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜ਼ੁਰਮ ਦ਼ੇ ਦੋਸਾ ਂਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ੁਰਮ ਜਿੱਚ ਿੋਜਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਿਧ਼ੇ ਿ਼ੁਰਮਾਨ਼ੇ  ਮੌਿੂਦ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ ਹਾਲਾਜਂਕ ਜਕਸ਼ੇ ਿੀ ਜ਼ੁਰਮ 
ਦਾ ਪੀਿਤ ‘ਤ਼ੇ ਮਾਿਾ ਪ਼੍ਭਾਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ 
ਪੀਿਤਾ ਂ‘ਤ਼ੇ ਬਹ਼ੁਤ ਜਜਆਦਾ ਡੂੰਘ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ‘ਤ਼ੇ 
ਪ਼੍ਭਾਿ ਪਾਉਂਦ਼ੇ ਹਨ, ਅਤ਼ੇ ਇਹ ਪ਼੍ਭਾਿ ਿਧ਼ੇਰ਼ੇ ਜਿਆਪਕ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ—
ਪੀਿਤ ਦੀਆ ਂਜਿਸ਼ੇਸਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਿਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾ ਂਜਿੱਚ ਡਰ 
ਅਤ਼ੇ ਸਮੂਹਕ ਅਸਾਤਂੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਕਸਮਾ ਂਦ਼ੇ ਅੰਤਰੀਿ 
ਜ਼ੁਰਮ ਹ਼ੁੰਦ਼ੇ ਹਨ, ਿਦੋਂ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਉਦ਼ੇਸ ਨਾਲ ਿੋਜਿਆ 
ਿਾਦਂਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਜਨਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿੱਚ 
ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਧਮਕੀਆ,ਂ ਡਕੈਤੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਚੋਰੀਆ,ਂ ਅਤ਼ੇ 
ਿਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਗ਼੍ੈਜਿਟੀ ਸਾਮਲ ਹਨ।

ਜਨਊ ਯਾਰਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਿੀ ਜਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ‘ਤ਼ੇ ਜਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਹਿਾ ਿੀ ਜਿਅਕਤੀ ਪਰ਼ੇਸਾਨ ਕਰਨ, ਜਖਝਾਉਣ, 
ਧਮਕੀ ਦ਼ੇਣ, ਿਾ ਂਚ਼ੇਤਾਿਨੀ ਦ਼ੇਣ ਦ਼ੇ ਇਰਾਦ਼ੇ ਦ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿਾਸਜਤਕ ਿਾ ਂ
ਿਾਸਂੀ—ਨਫ਼ਰਤ ਦ਼ੇ ਦੋਿੇਂ ਇਜਤਹਾਸਕ ਪ਼੍ਗਟਾਿ਼ੇ—ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ 
‘ਤ਼ੇ ਿੀ ਪ਼਼੍ੇਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟ਼ੇਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦ਼ੇ ਹੋਏ ਜਕ ਕੀ ਕੋਈ 
ਜ਼ੁਰਮ ਪੱਖਪਾਤ ਦ਼ੁਆਰਾ ਉਤਸਾਜਹਤ ਸੀ ਿਾ ਂਨਹੀਂ, ਹ਼ੇਠ ਜਲਖੀਆ ਂਪਛਾਣਾ ਂ
ਬਾਰ਼ੇ ਜਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮਾ ਂਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਣਾਂ

ਨਨਊ ਯਾਰਕ ਨਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 
ਤਨਹਤ ਨਕਹੜੇ ਸਮੂਹ ਪਛਾਣੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰੀਿ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੀ 
ਹੋਿੇਗਾ? ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾਿਾ ਂਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਣਾਂ

ਰ਼ੇਲ ਗੱਡੀ ਜਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਇਹ ਕਜਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਸਮਜਲੰਗੀ 
ਜਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ,” ਅਤ਼ੇ ਇੱਕ ਦੂਿ਼ੇ ਦਾ ਹੱਥ ਿਿ਼ੇ ਸਮਾਨ-ਜਲੰਗ 
ਿਾਲ਼ੇ ਿੋਿ਼ੇ ਨੂੰ ਕ਼ੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਦੰਦਾ ਹੈ।

ਜਕਸੋਰਾ ਂਦਾ ਸਮੂਹ ਜਕਸ਼ੇ ਇਮਾਰਤ ‘ਤ਼ੇ ਸਿਾਸਜਤਕ ਪੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾ ਂ
ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਿਾਸਂੀ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜਕਸ਼ੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦ਼ੇ ਜਚਹਰ਼ੇ ‘ਤ਼ੇ ਥ਼ੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਇਹ ਕਜਹ 
ਕ਼ੇ ਚੀਕਦਾ ਹੈ, “ਤ਼ੁਸੀਂ ਏਸੀਆਈ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਿੈਲਾ ਰਹ਼ੇ ਹੋ!”

• ਿਾਤੀ ਿਾ ਂਰੰਗ

• ਧਰਮ ਿਾ ਂ
ਧਾਰਜਮਕ 
ਅਜਭਆਸ

• ਰਾਸਟਰੀ ਮੂਲ ਦਾ 
ਿੰਸ ਿਾ ਂਸਥਾਨ

• ਜਲੰਗ

• ਜਿਨਸੀ ਰ਼ੁਝਾਨ

• ਜਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ 
ਪਛਾਣ ਿਾ ਂ
ਸਮੀਕਰਨ

• ਅਪਾਹਿਤਾ

• ਉਮਰ

ਿ਼ੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰੀਿ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾ ਹੋਿ਼ੇ, ਤਾ ਂਿੀ ਕੋਈ ਜਿਅਕਤੀ 
ਪੱਖਪਾਤ ਅਤ਼ੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ 
ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਅਕਤੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦ਼ੇ 
ਅਧਾਰ ‘ਤ਼ੇ ਮੌਜਖਕ ਤੌਰ ‘ਤ਼ੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਪ਼਼੍ੇਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾ ਂਤ਼ੁਹਾਡ਼ੇ 
ਨਾਲ ਜਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਜਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ 
ਹਮਲਾ, ਹਮਲ਼ੇ ਦਾ ਧਮਕੀ ਿਾ ਂਿਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਸਾਮਲ 
ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰਦਾ।

ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਿਾ ਂਨੂੰ ਜਿਤਕਰ਼ੇ ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਣਾ ਂਿਿੋਂ 
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਲਆ ਿਾਦਂਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਕ ਉਹ 
ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਣ। ਕ਼ੁਝ ਪੱਖਪਾਤੀ ਘਟਨਾਿਾ ਂਨੂੰ ਸੰਜਿਧਾਨ ਦ਼ੇ ਅਜਾਦ 
ਭਾਸਣ ਦ਼ੇ ਪ਼੍ਬੰਧਾ ਂਦ਼ੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੱਜਖਅਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਦੂਸਰੀਆ ਂਘਟਨਾਿਾ ਂਜਨਊ ਯਾਰਕ ਜਸਟੀ ਜਿੱਚ NYC ਮਨ਼ੁੱਖੀ 
ਅਜਧਕਾਰਾ ਂਦ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਜਹਤ ਜਸਿਲ ਿ਼ੁਰਮਾਨ਼ੇ  ਨੂੰ ਿਧਾ ਸਕਦ਼ੇ 
ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨ਼ੁੱਖੀ ਅਜਧਕਾਰਾ ਂਬਾਰ਼ੇ NYC ਕਜਮਸਨ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਚਲਾਇਆ ਿਾਦਂਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਜਿਅਕਤੀ ਲਾਤੀਨੀ ਜਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿਕ ‘ਤ਼ੇ ਤ਼ੁਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਇਹ ਚੀਕਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦ਼ੇ ਜਿਅਕਤੀਆ ਂਨਾਲ 
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾ,ਂ” ਅਤ਼ੇ, “ਿਾਪਸ ਆਪਣ਼ੇ ਦ਼ੇਸ ਚਲ਼ੇ 
ਿਾਓ!” 

ਜਕਸੋਰਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਇੱਕ ਕਾਲ਼ੇ ਜਕਸੋਰ ਨੂੰ “N” ਸਬਦ 
ਕਜਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਪੱਗ ਿਾਲ਼ੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਜਹੰਦਾ 
ਹੈ, “ਇੱਥ਼ੇ ਮ਼ੁਸਲਮਾਨਾ ਂਦਾ ਸ਼ੁਆਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਂਿਾਦਂਾ”। 
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ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...

ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਪੱਖਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜ਼ੁਰਮ

ਿ਼ੇਕਰ ਪ਼ੁਜਲਸ ਨੂੰ ਿਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭ਼ੇਜਿਆ ਿਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤ਼ੁਹਾਡਾ ਜਕਸ਼ੇ 
ਓਪਰ਼ੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾਇਆ ਿਾਿ਼ੇਗਾ, ਿ ੋਿ਼ੇਰਿ਼ੇ ਬਾਰ਼ੇ ਪ਼ੁੱਛ਼ੇਗਾ ਅਤ਼ੇ 
ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ਼ੇਗਾ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਕਦ਼ੇ ਿੀ 

ਇਮੀਗ਼਼੍ੇਸਨ ਸਜਥਤੀ ਬਾਰ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪ਼ੁੱਜਛਆ ਿਾਿ਼ੇਗਾ।

ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

311 ‘ਤ਼ੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤ਼ੇ “ਮਨ਼ੁੱਖੀ 
ਅਜਧਕਾਰ” ਕਹ ੋਿਾ ਂCCHR ਦੀ 
ਿੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤ਼ੇ ਇੱਕ ਅਨ਼ੁਸਾਸਨ 

ਸੰਬੰਧੀ ਜਰਪੋਰਟ ਭਰੋ

911 ‘ਤ਼ੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤ਼ੇ 
“ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ” 
ਕਹ ੋਿਾ ਂਤ਼ੁਹਾਡ਼ੇ ਸਥਾਨ 

ਪ਼ੁਜਰਸ ਸਟ਼ੇਸਨ ‘ਤ਼ੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?

ਤ਼ੁਹਾਡਾ CCHR ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਿਾਇਆ ਿਾਿ਼ੇਗਾ, ਿ ੋਕ਼ੇਸ ਦੀ ਿਾਚਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾ ਂਤ਼ੁਹਾਡੀ ਜਸਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ 

ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

...ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ੈਨਿਟੀ ਨਮਲਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਿੱਚ 
ਨਫ਼ਰਤ ਭਨਰਆ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾ ਂਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪ੍ਤੀਕ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਸਿਾਸਨਤਕ, ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ 
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਗ਼੍ੈਜਿਟੀ ਜਨਊ ਯਾਰਕ ਜਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਅਤ਼ੇ ਗ਼੍ੈਜਿਟੀ ਜਿਸ ਜਿੱਚ 
ਨਫ਼ਰਤ ਭਜਰਆ ਭਾਸਣ ਿਾ ਂਨਫ਼ਰਤ ਦ਼ੇ ਪ਼੍ਤੀਕ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ 
ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਜਨਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਾਸਜਤਕਾ ਅਤ਼ੇ 
ਿਾਸਂੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦ਼ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪ਼੍ਤੀਕ ਹਨ।
ਿ਼ੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਗ਼੍ੈਜਿਟੀ ਪਾਉਂਦ਼ੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਜਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਜਰਆ 
ਭਾਸਣ ਿਾ ਂਨਫ਼ਰਤ ਦ਼ੇ ਪ਼੍ਤੀਕ ਸਾਮਲ ਹ਼ੁੰਦ਼ੇ ਹਨ, ਤਾ ਂ911 'ਤ਼ੇ ਕਾਲ 
ਕਰ ੋਅਤ਼ੇ "ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ" ਕਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗ ੂਕਰਨ 
ਿਾਜਲਆ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼੍ਾਜਿਟੀ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਜਖੱਚਣੀ ਿੀ 
ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਿ਼ੇਗੀ।

..ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਪਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਸਫੇ਼ਦ 
ਸ਼ੁਪਰੈਮਨਸਸਟ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਸਨਟੱਕਰ ਜਾ ਂਿਲਾਇਰ ਨਮਲਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਭਾਿੇਂ ਜਕ ਸਜਟੱਕਰ, ਿਲਾਇਰ ਅਤ਼ੇ ਪੋਸਟਰ ਪਜਹਲੀ ਸੋਧ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਸ਼ੁਰੱਜਖਅਤ ਕੀਤ਼ੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤ਼ੇ ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ਼ੇ  
ਿਾਦਂ਼ੇ, ਪਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਿਾ ਂਨਫ਼ਰਤ ਭਰ਼ੇ ਸੰਦ਼ੇਸਾ ਂਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। 
ਿ਼ੇਕਰ ਿਲਾਇਰਾ ਂਜਿੱਚ ਕ਼ੁਝ ਤਸਿੀਰਾ ਂਸਾਮਲ ਹ਼ੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਜਿਿੇਂ 
ਜਕ ਸਿਾਸਜਤਕ ਿਾ ਂਨੂਸ, ਿ ੋਉਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਜਿਰ਼ੁੱਧ ਇਲਜਾਮ ਿਧਾ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹੈ, ਜਿਨ੍ਾ ਂਨ਼ੇ  ਸਮੱਗਰੀ ਿੰਡੀਆ ਂਹਨ ਅਤ਼ੇ ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡ਼ੇ 
ਸਥਾਨਕ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

...ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਟੱਪਣੀਆ ਂਕਰਨਦਆ ਂ
ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸੰਪਰਕ ਕੀਤ਼ੇ ਜਬਨਾ ਂਿੀ ਸਰੀਰਕ ਖ਼ਤਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਜਨਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਿੇਂ ਹੀ ਜਕਸ਼ੇ ਜਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭਾਸਾ ਦ਼ੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ 
ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਮਲ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਿਿੋਂ ਸ਼਼੍ੇਣੀਬੱਧ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਿ਼ੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਅਕਤੀ ਜਕਸ਼ੇ ਪੀਿਤ ਦ਼ੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤ਼ੇ ਹਮਲਾ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਂਇਹ ਕਜਹ ਕ਼ੇ ਚੀਕਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤ਼ੁਹਾਡ਼ੇ ਏਸੀਆਈ 
ਜਚਹਰ਼ੇ ਨੂੰ ਮ਼ੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਿਾ ਜਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾ,ਂ”  ਤਾ ਂਇਹ ਨਫ਼ਰਤ 
ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ 911 ‘ਤ਼ੇ ਕਾਲ ਕਰਕ਼ੇ ਿਾ ਂ
ਆਪਣ਼ੇ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ੇਤਰ ਦ਼ੇ ਪ਼ੁਜਲਸ ਸਟ਼ੇਸਨ ਜਿੱਚ ਿਾ ਕ਼ੇ ਪ਼ੁਜਲਸ ਨੂੰ 
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦ਼ੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

...ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਅਕਤੀ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ 
ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 
ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਂਛੰੂਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਿ਼ੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਅਕਤੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਨਸਲ, ਰਾਸਟਰੀ ਮੂਲ, ਧਰਮ, 
ਜਲੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਝ਼ੁਕਾਅ ਿਾ ਂਜਲੰਗ ਪਛਾਣ, ਅਪੰਗਤਾ, ਿਾ ਂਜਕਸ਼ੇ ਹੋਰ 
ਸ਼ੁਰੱਜਖਅਤ ਸ਼਼੍ੇਣੀ ਦ਼ੇ ਕਾਰਨ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਪਰ਼ੇਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸਨੂੰ 
ਜਿਤਕਰ਼ੇ ਿਾਲੀ ਪਰ਼ੇਸਾਨੀ ਮੰਜਨਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ 311 
‘ਤ਼ੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ਼ੇ “ਮਨ਼ੁੱਖੀ ਅਜਧਕਾਰ” ਕਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾ ਂਮਨ਼ੁੱਕੀ ਅਜਧਕਾਰਾ ਂ‘ਤ਼ੇ NYC ਕਜਮਸਨ (CCHR) 
ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਰਪੋਟਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਿ਼ੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਕ ਪਰ਼ੇਸਾਨੀ ਪੱਖਪਾਤੀ 
ਸੀ ਿਾ ਂਕੀ ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦ਼ੇ ਅਧਾਰ ‘ਤ਼ੇ ਸੀ ਿਾ ਂਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਤ਼ੁਸੀਂ 
ਜਿਰ ਿੀ CCHR ਨੂੰ ਕਾਲ ਿਾ ਂਈਮ਼ੇਲ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ ਹੋ ਅਤ਼ੇ ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡ਼ੇ 
ਅਜਧਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤ਼ੇ ਜਸਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨਗ਼ੇ।

ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ 
ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਰਮ ਜਾ ਂਪੱਖਪਾਤੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਨ਼ੁਭਿ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਿ਼ੇਕਰ ਜਕਸ਼ੇ ਨ਼ੇ  ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤ਼ੇ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਪਹ਼ੁਚੰਾਇਆ ਹ ੈਿਾ ਂ
ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਪਹ਼ੁਚੰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤ਼ੁਹਾਨੂੰ 911’ 
ਤ਼ੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਿ਼ੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹ ੋਜਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ 
311 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿਾ ਂ911 ਨੂੰ ਤਾ ਂਦੋਿਾ ਂਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਭਾਿੇਂ ਤ਼ੁਸੀਂ 311 ‘ਤ਼ੇ ਕਾਲ ਕਰਦ਼ੇ ਹੋ ਿਾ ਂ911 'ਤ਼ੇ , ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਜਸਕਾਇਤ 
ਨੂੰ ਸਹੀ ਿਗ੍ਾ ‘ਤ਼ੇ ਭ਼ੇਿ ਜਦੱਤਾ ਿਾਿ਼ੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰ਼ੇ ਜਚੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਿਧ਼ੇਰ਼ੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ 
ਜਕਹਿ਼ੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
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