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રાલ્ફ એક્ટ િેઠળ શું પ્રતતબંધિત છે?
કાર્્યસ્થળ, ઘર, પૂજા સ્થળ અથવા શેરી સહિત દરેક જગ્ર્ાએ નફરતની હિંસા 
પ્રતતબતંિત છે. રાલ્ફ એક્ટ િેઠળ, કેલિફોતન્યર્ાનો નાગરરક કાર્દો હિંસાની 
િમકીઓ દ્ારા નફરતની હિંસા અને િાકિમકી પર પ્રતતબિં મકેૂ છે. દે્ષપરૂ્્ય હિંસા 
એ વ્યક્તિની વાસ્તતવક અથવા કલથત સંરક્ષિત િાષિણર્કતા સામ ેપવૂ્યગ્રિ દ્ારા 
પે્રરરત કોઈ પર્ હિંસક કૃત્ય છે - એટિે કે, કોઈ તમારા તવશે શુ ંજાર્ ેછે અથવા 
તવચારે છે કે તઓે તમારા તવશે જાર્ ેછે જ ેઅતિતનર્મ િેઠળ સરુક્ષિત છે. તનેે 
સામાન્ર્ રીત ેકોઈ વ્યક્તિ અથવા તમેની લમિકત સાથ ેશારીરરક સપંક્ય અથવા 
શારીરરક સંપક્યની િમકીની જરૂર િોર્ છે. કોઈ પર્, વ્યક્તિન ેકાર્દાની સરુષિાને 
માફ કરવાની અથવા છોડી દેવાની જરૂર ન પાડી શકે. ઉદાિરર્ તરીકે, કોઈ 
વ્યક્તિ માિ અથવા સેવાઓ પ્રાપ્ત કરી શકે ત ેપિેિા ંકાર્દા િેઠળ રષિર્ો છોડી 
દેવાની જરૂર પડી શકે નિી.ં 

દાખિા તરીકે, રાલ્ફ એક્ટ આને ગેરકાર્દેસર બનાવે છે: 

•  હિંસાની િમકીઓ દ્ારા િાલમ્યક પ્રવૃત્તિઓને તનરુત્સાહિત કરવાનો 
અથવા અટકાવવાનો પ્રર્ાસ; 

•  ત ેવ્યક્તિની વાસ્તતવક અથવા કલથત જાતત, રંગ અથવા રાષ્ટ્ીર્ મળૂને 
કારર્ ેવ્યક્તિની સંપત્તિન ેનકુસાન પિોચંાડવુ;ં

•  જ ેિોકો ઇમારતનો ઉપર્ોગ કરે છે અથવા તનેી માલિકી િરાવ ેછે તમેના 
વાસ્તતવક અથવા કલથત જાતીર્ અભિગમને કારર્ ેઇમારતની તોડફોડ 
અથવા ગ્રફેફટી કરવી;

•  તે વ્યક્તિની વાસ્તતવક અથવા કલથત લિગં અથવા જાતત ઓળખને 
કારર્ે કોઈને િમકાવવા અથવા ઇજા પિોચંાડવા માટે િલથર્ારનો 
ઉપર્ોગ કરવો;

•  વાસ્તતવક અથવા કલથત તવકિાંગતાને કારર્ે કોઈ વ્યક્તિ પર િુમિો 
કરવાનો અથવા િુમિો કરવાનો પ્રર્ાસ કરવો; અથવા

•  તનકટવતતી કાર્દેસરની કાર્્યવાિીને ઉશ્કેરવા માટે, રાજકીર્ જાેડાર્ 
અથવા વંશ સહિત, તેમની વાસ્તતવક અથવા કલથત સંરક્ષિત 
િાષિણર્કતાના કારર્ે વ્યક્તિ સામે હિંસાની હિમાર્ત કરવી - એટિે કે, 
કોઈને કાર્દાનો િંગ થાર્ તે રીતે કાર્્ય કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા.

Californiaનો કાર્દો જાતત, વંશીર્તા, જાતીર્ અભિગમ, લિગં ઓળખ અથવા 
િમ્ય જવેી વ્યક્તિગત િાષિણર્કતાઓના આિારે વ્યક્તિ અથવા તમેની સપંત્તિ સામે 
હિંસા અથવા હિંસાના જાખેમોની મનાઈ ફરમાવે છે. Californiaનો નાગરરક 
અતિકાર તવિાગ (California Civil Rights Department, 
CRD) આ પ્રકારની "નફરતની હિંસા" પર પ્રતતબંિ મૂકતા એક નાગરરક કાર્દો - 
રાલ્ફ ત્સતવિ રાઇટ્સ એક્ટ (ત્સતવિ કોડની કિમ 51.7) - નો અમિ કરે છે. જાે 
તમ ેનફરતની હિંસાનો િોગ બન્ર્ા છો, તો તમે તમન ેનકુસાન પિોચંાડનાર વ્યક્તિ 
સામ ેCRD મા ંફરરર્ાદ નોિંાવી શકો છો.

રાલ્ફ એક્ટ િેઠળ કઈ વ્યક્તિગત લાક્ષણિકતાઓને 
સરુક્ક્ષત કરવામાં આવે છે?
વ્યક્તિની વાસ્તતવક અથવા કલથતઃ

•  લિગં/લિગં (ગિા્યવસ્થા, બાળજન્મ અન ેસબંતંિત તબીબી પરરક્સ્થતતઓ 
સહિત) 

•  જાતત ઓળખ અન ેજાતત અભિવ્યક્તિ
•  જાતત
•  રંગ 
•  િમ્ય
•  પવૂ્યજાે
•  રાષ્ટ્ીર્ મૂળ
•  અપગંતા
•  તબીબી ક્સ્થતત
•  આનવુતં્શક માહિતી
•  વવૈાહિક ક્સ્થતત
•  જાતીર્ અભિગમ
•  નાગરરકતા
•  મળૂ િાષા
•  ઇલમગ્રશેન ક્સ્થતત 
•  રાજકીર્ જાડેાર્ 
•  મજૂર તવવાદમાં ક્સ્થતત

આ સૂત્ચબદ્ધ િાષિણર્કતાઓ સંરક્ષિત િાષિણર્કતાઓના ઉદાિરર્ો છે; કાર્દો 
અન્ર્ િાષિણર્કતાઓના આિારે પર્ િોકોને િેદિાવ સામે રષિર્ આપે છે.
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ઉપલબ્િ ઉપાયો
રાલ્ફ એક્ટ એવી વ્યક્તિઓ માટે નાગરરક ઉપાર્ો પૂરા પાડ ેછે જમેને તેમની 
વાસ્તતવક અથવા કલથત સંરક્ષિત િાષિણર્કતાને કારર્ે હિંસાના કૃત્યો અથવા 
હિંસાની િમકીઓ માટે તનશાન બનાવવામાં આવ્યા છે. જાે અદાિત નફરત 
માટે િક્ષાંફકત વ્યક્તિની તરફેર્માં ચુકાદો આપે, તો ઉપિબ્િ ઉપાર્ોમાં 
સામેિ છેઃ

•  પ્રતતબંધિત િુકમ: પ્રતતબંતિત આદેશો એ કોટ્યના આદેશો છે જ ેકોઈ 
વ્યક્તિને શારીરરક અથવા િૈતં્ગક દુવ્ય્યવિાર, િમકી, પીછો અથવા 
સતામર્ીથી બચાવી શકે છે. પ્રતતબંતિત િુકમોના ઉદાિરર્ોમાં વ્યક્તિને 
અન્ર્ વ્યક્તિ તવરુદ્ધ ચોક્કસ કૃત્યો કરવા પર પ્રતતબંિ મૂકવો અથવા 
વ્યક્તિને અન્ર્ વ્યક્તિથી ચોક્કસ અંતરે રિેવાની આવશ્ર્કતાનો સમાવેશ 
થાર્ છે. કેટિીકવાર પ્રતતબંતિત આદેશો વ્યક્તિ ઉપરાંત કુટંુબ અથવા 
ઘરના સભ્ર્ોને સુરક્ષિત કરી શકે છે. કોટ્યમાંથી પ્રતતબંિનો આદેશ મેળવ્યા 
પછી, તે આદેશનું ઉલ્િંઘન કરનારને દંડ અથવા જિે થઈ શકે છે.

•  વાસ્તધવક નકુસાન: તબીબી સારવારનો ખચ્ય, ગુમાવેિ વેતન, સંપત્તિનું 
સમારકામ, અથવા િાવનાત્મક પીડા અને તકિીફ માટે ચૂકવર્ી જેવા 
તમને થર્ેિા નુકસાનને આવરી િેવા માટે નાર્ાં;

•  ક્શક્ષાત્મક નકુસાન: કાર્દાનું ઉલ્િંઘન કરનારા િોકોને સજા કરવા માટે 
કોટ્ય દ્ારા વિારાના નાર્ાંના નુકસાનનો આદેશ;

•  નાગરરક દંડ: નફરતના કૃત્યનો અનુિવ કરનાર વ્યક્તિ દ્ારા અથવા 
એટનતી જનરિ, ડડસ્્ટટટ્ક્ટ એટનતી અથવા ત્સટી એટનતી દ્ારા િાવવામાં 
આવેિી કોઈ પર્ કાનૂની કાર્્યવાિીમાં, કોટ્ય $25,000 નો દંડ 
ફટકારી શકે છે, જ ેફરરર્ાદ દાખિ કરનાર વ્યક્તિને જશે; અને/અથવા

•  વકીલની ફી: કોટ્ય દાવાના પરરર્ામે એટનતીની ફીની ચુકવર્ીનો આદેશ 
આપી શકે છે - નફરત માટે તનશાન બનાવાર્ેિી વ્યક્તિ હિંસક કૃત્ય 
કરનાર વ્યક્તિની એટનતીની ફી માટે ક્ારેર્ જવાબદાર રિેશે નિી.ં

જે કોઈ મારી ધવરુદ્ધ નફરતની હિંસાનુ ંકૃત્ય કરે તો 
િંુ શુ ંકરી શકંુ?

1. સૌ પ્રથમ, એવી જગ્ર્ાએ જાઓ જ્ાં તમને સિામતીનો અિેસાસ થાર્. 
જાે જરૂરી િોર્ તો તબીબી સિાર્ મેળવો. 

2. California vs. Hate Resource Line and Network (CA 
vs. Hate) નો 1-833-8-NO-HATE  
(1-833-866-4283) પર સંપક્ય કરો અથવા સાંસૃ્તતક રીતે 

સષિમ સંસાિનો અને સમથ્યન મેળવવા માટે https://stophate.
calcivilrights.ca.gov/s/ પર ઓન-િાઇન રરપોટ્ય કરો. CA 
તવરુદ્ધ નફરત એ કાર્દાનું પાિન કરાવતી અિેવાિરેખા નથી. જ ેિોકો 
કોિ કરે છે તેઓ આગળના પગિાઓ માટે તેમના જુદા જુદા તવકલ્પો તવશે 
શીખી શકે છે. આમાં સાંસૃ્તતક રીતે સષિમ સમુદાર્-આિારરત સંસ્થાઓ 
ઑફર કરી શકે તેવા સંસાિનો સાથે જાેડાર્નો સમાવેશ થઈ શકે છે, જમેાં 
માનત્સક સ્વાસ્્થ્ર્ અથવા અન્ર્ સામાત્જક સેવાઓના સમથ્યનનો સમાવેશ 
થાર્ છે. વ્યક્તિઓ અને સમુદાર્ો આગામી પગિાં માટેના તવકલ્પો પર 
અમારા ્ટટાફ પાસેથી ફોિો-અપ પ્રાપ્ત કરવાનું પસંદ કરી શકે છે. જાે 
તવનંતી કરવામાં આવે તો, CA તવરુદ્ધ નફરત કાર્દાના અમિીકરર્નો 
સંપક્ય કરવા અને આ ફક્ટસાઓમાં ફોજદારી તપાસ કેવી રીતે આગળ 
વિે છે તે સામાન્ર્ રીતો તવશે વિારાની માહિતી પૂરી પાડી શકે છે. CA 
તવરુદ્ધ નફરત ફોન નંબર અને ઓનિાઇન પોટ્યિ મારફતે તમામ સમુદાર્ો 
માટે ઇન-િેગં્વેજ સપોટ્ય પૂરો પાડ ેછે.

3. જાે તમને અનુકૂળતા િાગે, તો તમે તમારા સ્થાતનક પોિીસ તવિાગને 
કોઈ પર્ હિંસક િમકી અથવા કાર્્યની જાર્ કરી શકો છો. હિંસા અથવા 
હિંસાની િમકી અને કાર્દા િેઠળ સંરક્ષિત તમારી વાસ્તતવક અથવા કલથત 
િાષિણર્કતા (જાતત, રંગ, રાષ્ટ્ીર્ મૂળ, લિગં ઓળખ, ઉંમર, તવકિાંગતા, 
જાતીર્ અભિગમ, િમ્ય, વગેરે) વચ્ચેના જાેડાર્ને સમજાવવાનો પ્રર્ાસ 
કરો. કલથત કૃત્યની તપાસ બાદ, ફરરર્ાદી ત્સતવિ અથવા ફોજદારી કેસ 
િાવી શકે છે.

4. આ ઘટના તવશે તમે શક્ તેટિી વિુ િકીકતો િખવાનો પ્રર્ાસ કરો, 
જમેાં ગુનેગાર(ઓ) તવશેની માહિતીનો પર્ સમાવેશ થાર્ છે; ચોક્કસ 
શબ્દો અથવા િાવિાવ કે જ ેકિેવામાં આવ્યા િતા/બનાવવામાં આવ્યા 
િતા (જાે કોઈ િોર્ તો); તમામ પૂરાવાઓ સેવ કરો અથવા દસ્તાવેજ 
કરો (જમે કે, graffiti, eggshells, તમારા વાિન અથવા ઘર પર 
િખાર્, નજીકના વ્યવસાર્ અથવા ઘરના વીડડર્ો ફૂટેજ); અને નફરત 
અને સાષિીઓ માટે તનશાન બનાવવામાં આવેિાં અન્ર્ િોકોનાં નામ, 
સરનામાંઓ, ફોન નંબસ્ય અને ઇ-મેઇિ મેળવો. તમે અન્ર્ િોકોને આ 
ઘટના પછી આ માહિતી એકતરિત કરવામાં તમારી સિાર્ માટે કિી શકો 
છો. 

5. તમે CRD માં ફરરર્ાદ નોિંાવી શકો છો. CRD દાવાઓની તપાસ કરશે 
અને મધ્ર્સ્થી અને પતાવટને સરળ બનાવશે - અને કેટિાક ફક્ટસાઓમાં 
તમને કોઈ પર્ ખચ્ય તવના - કોટ્યમાં ફરરર્ાદની કાર્્યવાિી કરી શકે છે. 
CRD ને દાવાની જાર્ કરવા માટે તમારે કોઈ વકીિની જરૂર નથી, 
પરંતુ જાે તમે ઇચ્ો તો તમે તેને સામેિ કરી શકો છો. અન્ર્ સરકારી 
એજન્સીઓ પર્ ફરરર્ાદો સ્વીકારી શકે છે.

https://stophate.calcivilrights.ca.gov/s/
https://stophate.calcivilrights.ca.gov/s/
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જે તમને લાગતુ ંિોય કે સંરક્ક્ષત લાક્ષણિકતાના આિારે નફરતની હિંસા 
માટે તમને તનશાન બનાવવામાં આવ્યા છે, તો ફરરયાદ દાખલ કરો. 
સામાન્ય રીતે નફરતના ગેરકાનનૂી કૃત્યના એક વર્્ષની અંદર ફરરયાદ દાખલ 
કરવાની િોય છે, પરંત ુજે ઘટના સમયે આ કૃત્ય કરનાર વ્યક્તિ અજિ 
િોય તો ફરરયાદ દાખલ કરવા માટે લાંબી સમયરેખા િોઈ શકે છે. જે 
તમને ફાઇલ કરવાની સમયરેખા અથવા રાલ્ફ એક્ટ ફરરયાદ ફાઇલ કરવા 
ધવશેના અન્ય કોઈ પિ પ્રશ્ો િોય તો કૃપા કરીને CRD ને કોલ કરો. 

જાે તમને એવી તવકિાંગતા િોર્ કે જમેાં વાજબી સગવડની જરૂર 
િોર્, તો CRD તમને ફોન પર અથવા બિેરા અથવા સાંિળવામાં 
અસમથ્ય િોર્ અથવા બોિવામાં અસમથ્યતા િરાવતી વ્યક્તિઓ માટે 
California Relay Service (711) દ્ારા તમારા સેવનને 
િખીને મદદ કરી શકે છે, અથવા તમે નીચે અમારો સંપક્ય કરી શકો છો.

ફરરયાદ નોિંાવવા માટે
નાગરરક અધિકાર ધવભાગ 
calcivilrights.ca.gov/complaintprocess 
ટૉિ ફ્ી: 800.884.1684    
TTY: 800.700.2320

6. રાલ્ફ એક્ટ િાગુ કરવા માટે તમે એટનતી સાથે વાત કરી શકો છો અને 
કેલિફોતન્યર્ા ત્સતવિ કોડની કિમ 52 િેઠળ ખાનગી દાવો દાખિ કરી 
શકો છો. તમે બાને ત્સતવિ રાઇટ્સ એક્ટ, કેલિફોતન્યર્ા ત્સતવિ કોડની 
કિમ 52.1 િેઠળ પર્ દાવો કરી શકો છો, જ ેતમારા રાજ્ અથવા 
સંઘીર્ બંિારર્ીર્ અથવા વૈિાતનક અતિકારો સાથે હિંસા અથવા 
હિંસાની િમકી દ્ારા દખિ કરવા માટે કોઈને પર્ પ્રતતબંતિત કરે છે. 
જાે તમે માનતા િોવ કે બાને કાર્દા િેઠળ તમારા અતિકારોનું ઉલ્િંઘન 
થર્ું છે, તો તમે નાગરરક ઉપાર્ો અપનાવી શકો છો અથવા સરકારી 
વકીિ નાગરરક અને ફોજદારી દંડ બંને કરી શકે છે. 

7. તમે તમારા તબીબી ખચા્યઓ, આવકનું નુકસાન અને અન્ર્ નુકસાનને 
પિોચંી વળવા વળતર સહિત તમારા નુકસાન માટે વળતર મેળવવા 
માટે કેલિફોતન્યર્ા તવક્ક્ટમ કમ્પેન્સેશન બોડ્ય  (California Victim 
Compensation Board, CalVCB) માં અરજી કરી શકો 
છો. તમે તમારા સ્થાતનક ડડસ્્ટટટ્ક્ટ એટનતી ઑફફસ તવક્ક્ટમ તવટનેસ 
આત્સ્ટટન્સ સને્ટર પર CalVCB ને અરજીઓ કરીને સિાર્તા મેળવી 
શકો છો, જ ેCalVCB સાથે સીિું કામ કરે છે. તમારી નજીક પીડડત 
સાષિી સિાર્તા કેન્દ્ો શોિવા માટે, આની મુિાકાત િો:  
www.victims.ca.gov/for-victims/get-help/

આ માગ્યદશ્યનના વિારાના અનવુાદો માટે, આની મિુાકાત િો:
www.calcivilrights.ca.gov/posters/HateViolence 

CALIFORNIAનો કાયદો તમને 
નફરતની હિંસાથી બચાવે છે
ફેક્ટ શીટ
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