ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ
ਕਲੀਫੋਰਨੀਆ ਖਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਖਟਸ ਕਲ ਸੰਭਾਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ, ਸਬਾਈ, ਅਤ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਨਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ
ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ
ਸਾਧਨ ਅਤ ਸਰਤ ਹਨ, ਵਜਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ
ਸ਼ਨਾਖਤ, ਵ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਮਕਦਮੇਬਾਜੀ, ਅਤ ਦਸ਼-ਵਸੱਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖਕਸੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦ ਖਚੰਨਾਂ ਖਵਚ ਖਨਮਨਖਲਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਖਕ ਕਈ
ਅਪਰਾਧ ਨਫ਼ਰਤ ਤ ਪ੍ੇਖਰਤ ਸੀ:
• ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਚਣ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵਕਉਵਕ ਉਹ ਵਕਸੇ
ਰਵਖਅਤ ੍ਰਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸੀ, ਵਜਿ ਵਕ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਲ੍।
• ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਭਦਭਾਿ ਦਰਸਾਉਦ ਹਏ ਵਲਖਤੀ ਜਾਂ ਜਬਾਨੀ ਵਟਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
• ਅਪਰਾਧ ਅਵਜਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨ ਿਾਪਵਰਆ ਜੋ ਪੀੜਤ ਿਾਸਤ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦ
ਰਵਖਅਤ ੍ਰਪ ਿਾਸਤ ਅਵਹਮ ਹ।
• ਇਲਾਕ ਵਿਚ ਸੰ੍ਵਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਰ੍ਰਮੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਖਕਸੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦ ਪੀੜਤ ਹ, ਤਾਂ ਤਹਾਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:
• ਆਪਣ ਸਥਾਨਕ ਕਨਨ ਲਾ੍ ਕਰਨ ਿਾਲ ਅਦਾਰ ਨਾਲ ਤਰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।
• ਡਾਕਟਰੀ ਵਧਆਨ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ (ਜੇ ਤਹਾਨ ਇਸਦੀ ਲੜ ਹ)।
• ਇੰਨ-ਵਬੰਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਲਖ ਲਓ ਜੋ ਕਹ ੍ਏ ਸਨ।
• ਵਕਸੇ ਹਰ ਤਥਾਂ ਬਾਰ ਨੋਟ-ਕਥਨ ਬਣਾਓ।
• ਸਾਰ ਸਬਤ ਰਵਖਅਤ ਕਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਊਟ-ਪਟਾਂ੍ ਵਲਖੀਆਂ ੍ੱਲਾਂ, ਅੰਵਡਆਂ
ਦ ਖਲ, ਪੀੜਤ ਦੀ ੍ੱਡੀ ਉਤ ਵਲਖਣਾ ਆਵਦ)। ਜੇ ਸਰਵਖਅਤ ਹਿ, ਤਾਂ ਕਨਨ ਦੀ
ਤਾਮੀਲ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲ ਅਦਾਵਰਆਂ ਦ ਪਹਚਣ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਅਤ ਫ਼ਟਆਂ ਲਓ।
• ਹਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤ ੍ਿਾਹਾਂ ਦ ਨਾਮ, ਪਤ, ਫ਼ਨ ਨਬਰ, ਅਤ ਈਮੇਲਾਂ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ।
• ਵਕਸੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ੍ਿਾਹਾਂ ਕਲ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ੍ੱਡੀ ਦ ਹਲੀਏ ਬਾਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਣ ਦੀ ਕਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ।
• ਆਪਣ ਇਲਾਕ ਵਿਚਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰ੍ਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤੀ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਵਦਦ ਹਨ।
ਤਸੀਂ ਅਤ ਤਹਾਿਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ਹ
• ਨਫ਼ਰਤ ਅਤ ਅਸਵਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਖਲਾਫ਼ ਆਿਾਜ ਉਿਾਓ।
• ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਲੀਆਂ ਕਢ।
• ਪੀੜਤਾਂ ਨ ਸਮਰਥਨ ਅਤ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ।
• ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ਵਖਲਾਫ਼ ਆਿਾਜ ਉਿਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨ
ਪੱਛ।
• ਇੱਕ ਮਨਖੀ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਬਾਰ ਕਵਮਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰ ਨੈੱਟਿਰਕ
ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਵਜਸ ਵਿਚ ਕਨਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲ ਅਦਾਰ, ਸਥਾਨਕ
ਸਰਕਾਰ, ਸਕਲ, ਧਾਰਵਮਕ ਸੰ੍ਿਨ ਅਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰ੍ਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣ।
ਉਹਨਾਂ ਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ਿਾਪਰਨ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦਣ ਅਤ
ਇਸਦੀ ਰਕਥਾਮ ਅਤ ਜਾ੍ਰਕਤਾ ਨ ਿਧਾਿਾ ਦਣ ਲਈ ਕਹ।

ਆਪਣ ਆਪ ਅਤ ਹਰਨਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ
ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਾਨ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੜ ਹ
ਕਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਬ ਬੋਨਟਾ ਇਸ ਬਾਰ ਵਨਮਨਵਲਖਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਦ ਹਨ ਵਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤ
ਵਰਪਰਟ ਵਕਿ ਕਰਨੀ ਹ ਅਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾ?

ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਵਹਮ ਹ।
ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ੍ਰਪ,
ੱੁ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਖਲਾਫ਼ ਕਈ
ੋ
ਅਪਰਾਧ ਹਦਾ
ੰੁ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਸਲ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਏ ੍ਏ ਰਵਖ
ੱ ਅਤ ਸਮਾਜਕ
੍ਰਪ
ੱੁ ਤੋਂ ਪਵੇਰਿ ਰਤ ਹਦਾ
ੰੁ ਹ।ੈ ਕੀਤੀਆਂ ੍ਈਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ
ੱ
ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਛ
ੱ -ਜਰ
ੁ ਮਾਂ (misdemeanors)
ਜਾਂ ਘੋਰ-ਅਪਰਾਧਾਂ (felonies) ਿਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਕਲੀਫਰਨੀਆ ਵਿਚ, ਤਸੀਂ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦ ਪੀੜਤ ਹ ਸਕਦ
ਹ ਜੇ ਤਹਾਡੀਆਂ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਅਸਲ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ੍ਈਆਂ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦ ਕਰਕ ਤਹਾਨ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵ੍ਆ ਹ:
• ਨਸਲ ਅਤ ਨਸਲੀ ਮਲ,
• ਕਮੀਅਤ
• ਧਰਮ,
• ਵਲ੍-ਭਦ
• ਵਜਨਸੀ ਝਕਾਓ,
• ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਅਪੰ੍ਤਾ, ਜਾਂ
• ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ
ੱ ੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ “ਅਸਲ” ਜਾਂ “ਸਮਝ ਲਈਆਂ ੍ਈਆਂ”
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ੍ਰਪ
ੱੁ ਨਾਲ ਤਹ
ੁ ਾਡਾ ਸੰਬਧ
ੰ ।
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ਨੋਟ ਕਰ, ਉਪਰ ਸਚੀਬੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਹਨ, ਅਤ ਅਸਲ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ੍ਈਆਂ ਰਵਖਅਤ ਸਮਾਜਕ
੍ਰਪ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦ ਹਰ ਆਧਾਰ ਮੌਜਦ ਹਨ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਖਕਸੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨ ਦਿਦ ਹ, ਤਾਂ ਤਹਾਨ ਇਸ ਅਪਰਾਧ
ਦੀ ਖਰਪਰਟ ਆਪਣ ਸਥਾਨਕ ਕਨਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲ ਅਦਾਰ ਕਲ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।
ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਵਿਿਹਾਰ ਹਦਾ ਹ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਤ ਪਰਿੇਵਰਤ
ਹਦਾ ਹ ਪਰ ਜੋ ਪਵਹਲੀ ਸੋਧ ਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦ ਪਰਿ੍ਟਾਿ ਦ ਅਵਧਕਾਰ ਦਆਰਾ
ਕਨਨੀ ਸੰਰਵਖਅਣ ਪਰਿਾਪਤ ਹ। ਜੇ ਕਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ
ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ਰ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤੀ
ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹ।
ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਖਵਚ
ੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•

ਪਿੇ-ਵਸੱਧੇ ਨਾਮ ਲਣਾ।
ਬੇਇਜਤੀ ਕਰਨਾ।
ਤਹਾਡੀ ਖਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਮੱ੍ਰੀਆਂ ਪਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਨਾ।
ਅਵਜਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਮੱ੍ਰੀ ਨ ਪਸਟ ਕਰਨਾ ਵਜਸਦ ਵਸੱਟ ਿਜੋਂ ਵਕਸੇ
ਜਾਇਦਾਦ ਨ ਨਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਦਾ।
• ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੰਦਸ਼ਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਸਮੱ੍ਰੀਆਂ ਿਡਣਾ।

ਮਦਦ ਖਕਥੋਂ
ੱ ਲੱ ਭੀਏ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਤੁਰਤੰ ਵਧਆਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ 911 ਨੰ ੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਕਸੇ
ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜਾਓ। ਕਈ
ੋ ਵਰਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ
ਸਥਾਨਕ ਕਨੰ ਨ
ੂ ਲਾ੍ੂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਤਰ
ੁ ਤੰ ਸਪ
ੰ ਰਕ ਕਰ।ੋ

ਕਲੀਫੋ
ੈ ਰਨੀਆ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਣ
ੇ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ
ਸਮੱਚੀ ਅਪਰਾਧਕ ਪਰਿਵਕਵਰਆ ਦਰਾਨ ਅਪਰਾਧ ਦ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤ
ਉਹਨਾਂ ਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ਸਮਰਥਨ ਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕਰਦੀ ਹ। ਿਧੇਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤ (877) 433-9069 ’ਤ ਕਾਲ
ਕਰ ਜਾਂ ਦਖ oag.ca.gov/hatecrimes.

ਕਲੀਫੋ
ੈ ਰਨੀਆ ਖਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੇਅਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਿਂ
ਹਾਊਖਜ਼ੰਗ (DFEH)
ਉਹ ਸਬਾਈ ਅਦਾਰਾ ਹ ਵਜਸਨ ਕਲੀਫਰਨੀਆ ਦ ਵਸਿਲ
ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਿਾਉਣ ਅਤ ਰਜ੍ਾਰ,
ਬਸੇਰ, ਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਕਾਂ ਨ ੍ੈਰ-ਕਨਨੀ
ਭਦਭਾਿ ਤ ਬਚਾਉਣ ਅਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਹਸਾ ਅਤ ਮਨਖੀ ਤਸਕਰੀ
ਤ ਲਕਾਂ ਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਭਾਰ ਸੌਂਵਪਆ ਵ੍ਆ ਹ। DFEH
ਪੀੜਤ ਦ ਅਸਲ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਏ ੍ਏ ਰਵਖਅਤ ਸਮਾਜਕ ੍ਰਪ
ਕਰਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਹਸਾ ਜਾਂ ਵਹਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦ ਪੀੜਤਾਂ ਕਲ
ਦਾਅਿ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ। ਵਕਸੇ ਦਾਅਿ ਨ ਵਕਿ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ
ਹ, ਇਸ ਬਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤ dfeh.ca.gov ਦਖ।

ਸਥਾਨਕ ਖਜਲ੍ ਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਪੀੜਤ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਹ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਦਰ
ੇਂ

ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲੀਫਰਨੀਆ ਵਿਕਵਟਮਜ ਵਬਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ – ਵਜਸਨ ਮਾਰਸੀਜ ਲਾਅ
(Marsy’s Law) ਿਜੋਂ ਿੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ – ਤਹਾਨ ਇਹ ਅਵਹਮ ਅਵਧਕਾਰ
ਵਦਦਾ ਹ:
• ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤ ਪੈਸਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ
ਹਾਨੀਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਵਚਆਂ, ਉਜਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ, ਅਤ ਹਰ ਹਾਨੀਆਂ ਨ
ਕਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਵਸਆਂ ਿਾਸਤ ਅਰਜੀ ਵਦਓ।
• ਦਸੋ ਖਕ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਤਹਾਨ ਖਕਵ ਪਭਾਖਵਤ ਕੀਤਾ ਹ। ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨ ਸਜਾ
ਸਣਾਏ ਜਾਣ ਤ ਪਵਹਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨ ਦਸੋ ਵਕ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਤਹਾਡੀ ਵਜੰਦ੍ੀ ਨ ਵਕਿ
ਪਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹ।
• ਅਪਰਾਧਕ ਕਸ ਬਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਮੱਦਈ (prosecutor) ਨ ਕਸ
ਬਾਰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤ ਪੱਛ।
• ਅਦਾਲਤ ਕਲ ਆਦਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨ ਤਹਾਡ ਕਲ ਦਰ ਰਖਣ ਲਈ
ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਰਵਖਅਕ ਆਦਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ
ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ਜੇ ਤਸੀਂ ਕਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ
ਿਕੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਹਾਡ ਵਸਿਲ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤ, ਅਦਾਲਤ
ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨ ਤਹਾਨ $25,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤ ਿਧ ਰਕਮ ਦਣ ਦਾ ਆਦਸ਼ ਿੀ ਦ
ਸਕਦੀ ਹ। (ਰਾਲਫ ਐਕਟ ਅਤ ਬੇਨ ਐਕਟ ਤਵਹਤ ਆਪਣ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ਵਕਸੇ
ਿਕੀਲ ਨਾਲ ੍ੱਲ ਕਰ।)
• ਕਲੀਫਰਨੀਆ ਦਾ ਕਨਨ, ਕਨਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨ
ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਕਲ, ਵਜਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਰਪਰਟ ਕਰਨ ਿਾਲ ਜਾਂ ਸੰਭਾਿੀ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ਪੀੜਤ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਿਾਸ ਸਵਥਤੀ (immigration
status) ਬਾਰ ਪੱਛਣ ਤ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹ, ਜਦ ਤਕ ਵਕ ਇੱਕ ਯ (U) ਿੀਜਾ
(ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਲਈ ਿੀਜਾ) ਜਾਂ ਟੀ (T) ਿੀਜਾ (ਮਨਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦ ਪੀੜਤ ਲਈ
ਿੀਜਾ) ਲਈ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰਰੀ ਨਾ ਹਿ।

ਇਹ ਹਰ ਕਾਊਟੀ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
‘ਕਲੀਫਰਨੀਆ ਪੀੜਤ ਮਆਿਜਾ ਬੋਰਡ’ (CalVCB) ਨਾਲ ਵਸੱਧੇ
ਤਰ ’ਤ ਕਮ ਕਰਦਾ ਹ। ਵਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਅਤ ਸਰਤਾਂ ਬਾਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤ ਦਖ
victims.ca.gov/victims/localhelp.aspx.

ੱ ਖਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਖਟਸ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਖਰਸ਼ਖਤਆਂ
•ਯੂ .ਐਸ.
ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ੍ਰਪਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਕ ਕਮ ਕਰਦਾ ਹ ਤਾਂ
ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਿਾਦਾਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ਅਤ ਕਵਥਤ
ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨ ਰਵਕਆ ਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਵਦਤਾ ਜਾ
ਸਕ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤ, justice.gov/crs ਦਖ।
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