CALIFORNIAનો કાયદો તમને

નફરતની હિંસાથી બચાવે છે

ફે ક્ટ શીટ
Californiaનો કાયદો જાતિ, વંશીયતા, જાતીય અભિગમ, લિગં ઓળખ અથવા
ધર્્મ જેવી વ્યક્તિગત લાક્ષણિકતાઓના આધારે વ્યક્તિ અથવા તેમની સંપત્તિ સામે
હિંસા અથવા હિંસાના જોખમોની મનાઈ ફરમાવે છે . Californiaનો નાગરિક
અધિકાર વિભાગ (California Civil Rights Department,
CRD) આ પ્રકારની "નફરતની હિંસા" પર પ્રતિબંધ મૂકતા એક નાગરિક કાયદો રાલ્્ફ સિવિલ રાઇટ્ સ એક્ટ (સિવિલ કોડની કલમ 51.7) - નો અમલ કરે છે . જો
તમે નફરતની હિંસાનો ભોગ બન્્યયા છો, તો તમે તમને નુકસાન પહોચં ાડનાર વ્યક્તિ
સામે CRD માં ફરિયાદ નોધં ાવી શકો છો.

રાલ્્ફ એક્ટ હેઠળ કઈ વ્યક્તિગત લાક્ષણિકતાઓને
સુરક્ષિત કરવામાં આવે છે?
વ્યક્તિની વાસ્્તવિક અથવા કથિતઃ
• લિગં /લિગં (ગર્્ભભાવસ્થા, બાળજન્્મ અને સંબધં િત તબીબી પરિસ્થિતિઓ
સહિત)
• જાતિ ઓળખ અને જાતિ અભિવ્યક્તિ
• જાતિ
• રંગ
• ધર્્મ
• પર્્વજો
ૂ
• રાષ્ટ્રીય મૂળ
• અપંગતા
• તબીબી સ્થિતિ
• આનુવશિ
ં ક માહિતી
• વવૈ ાહિક સ્થિતિ
• જાતીય અભિગમ
• નાગરિકતા
• મળ
ૂ ભાષા
• ઇમિગ્રેશન સ્થિતિ
• રાજકીય જોડાણ
• મજૂ ર વિવાદમાં સ્થિતિ
આ સૂચિબદ્ધ લાક્ષણિકતાઓ સંરક્ષિત લાક્ષણિકતાઓના ઉદાહરણો છે ; કાયદો
અન્્ય લાક્ષણિકતાઓના આધારે પણ લોકોને ભેદભાવ સામે રક્ષણ આપે છે .

રાલ્્ફ એક્ટ હે ઠળ શું પ્રતિબંધિત છે ?
કાર્્યસ્થળ, ઘર, પૂજા સ્થળ અથવા શેરી સહિત દરેક જગ્્યયાએ નફરતની હિંસા
પ્રતિબંધિત છે . રાલ્્ફ એક્ટ હે ઠળ, કેલિફોર્્નનિયાનો નાગરિક કાયદો હિંસાની
ધમકીઓ દ્વારા નફરતની હિંસા અને ધાકધમકી પર પ્રતિબંધ મૂકે છે . દ્વેષપૂર્્ણ હિંસા
એ વ્યક્તિની વાસ્્તવિક અથવા કથિત સંરક્ષિત લાક્ષણિકતા સામે પૂર્્વગ્રહ દ્વારા
પ્રેરિત કોઈ પણ હિંસક કૃ ત્ય છે - એટલે કે, કોઈ તમારા વિશે શું જાણે છે અથવા
વિચારે છે કે તેઓ તમારા વિશે જાણે છે જે અધિનિયમ હે ઠળ સુરક્ષિત છે . તેને
સામાન્્ય રીતે કોઈ વ્યક્તિ અથવા તેમની મિલકત સાથે શારીરિક સંપર્્ક અથવા
શારીરિક સંપર્્કની ધમકીની જરૂર હોય છે . કોઈ પણ, વ્યક્તિને કાયદાની સુરક્ષાને
માફ કરવાની અથવા છોડી દેવાની જરૂર ન પાડી શકે. ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ
વ્યક્તિ માલ અથવા સેવાઓ પ્રાપ્ત કરી શકે તે પહેલાં કાયદા હે ઠળ રક્ષણો છોડી
દેવાની જરૂર પડી શકે નહી.ં

દાખલા તરીકે, રાલ્્ફ એક્ટ આને ગેરકાયદેસર બનાવે છે :
• હિંસાની ધમકીઓ દ્વારા ધાર્્મમિક પ્રવૃત્તિઓને નિરુત્્સસાહિત કરવાનો
અથવા અટકાવવાનો પ્રયાસ;
• ત ે વ્યક્તિની વાસ્્તવિક અથવા કથિત જાતિ, રં ગ અથવા રાષ્ટ્રીય મૂળને
કારણે વ્યક્તિની સંપત્તિને નુકસાન પહોચં ાડવુ;ં
• જ
 ે લોકો ઇમારતનો ઉપયોગ કરે છે અથવા તેની માલિકી ધરાવે છે તેમના
વાસ્્તવિક અથવા કથિત જાતીય અભિગમને કારણે ઇમારતની તોડફોડ
અથવા ગ્રેફિટી કરવી;
• ત ે વ્યક્તિની વાસ્્તવિક અથવા કથિત લિગં અથવા જાતિ ઓળખને
કારણે કોઈને ધમકાવવા અથવા ઇજા પહોચં ાડવા માટે હથિયારનો
ઉપયોગ કરવો;
• વ ાસ્્તવિક અથવા કથિત વિકલાંગતાને કારણે કોઈ વ્યક્તિ પર હુ મલો
કરવાનો અથવા હુ મલો કરવાનો પ્રયાસ કરવો; અથવા
• નિ
 કટવર્તી કાયદેસરની કાર્્યવાહીને ઉશ્્કકેરવા માટે , રાજકીય જોડાણ
અથવા વંશ સહિત, તેમની વાસ્્તવિક અથવા કથિત સંરક્ષિત
લાક્ષણિકતાના કારણે વ્યક્તિ સામે હિંસાની હિમાયત કરવી - એટલે કે ,
કોઈને કાયદાનો ભંગ થાય તે રીતે કાર્્ય કરવા માટે પ્રોત્્સસાહિત કરવા.
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ઉપલબ્્ધ ઉપાયો
રાલ્્ફ એક્ટ એવી વ્યક્તિઓ માટે નાગરિક ઉપાયો પૂરા પાડે છે જેમને તેમની
વાસ્્તવિક અથવા કથિત સંરક્ષિત લાક્ષણિકતાને કારણે હિંસાના કૃ ત્યો અથવા
હિંસાની ધમકીઓ માટે નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે . જો અદાલત નફરત
માટે લક્ષષ્યયાંકિત વ્યક્તિની તરફે ણમાં ચુકાદો આપે, તો ઉપલબ્્ધ ઉપાયોમાં
સામેલ છે ઃ
• પ્ર
 તિબંધિત હુ કમ: પ્રતિબંધિત આદેશો એ કોર્્ટના આદેશો છે જે કોઈ
ં ક દુ ર્વવ્યવહાર, ધમકી, પીછો અથવા
વ્યક્તિને શારીરિક અથવા લૈગિ
સતામણીથી બચાવી શકે છે . પ્રતિબંધિત હુ કમોના ઉદાહરણોમાં વ્યક્તિને
અન્્ય વ્યક્તિ વિરુદ્ધ ચોક્કસ કૃ ત્યો કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવો અથવા
વ્યક્તિને અન્્ય વ્યક્તિથી ચોક્કસ અંતરે રહે વાની આવશ્્યકતાનો સમાવેશ
થાય છે . કેટલીકવાર પ્રતિબંધિત આદેશો વ્યક્તિ ઉપરાંત કુ ટંુ બ અથવા
ઘરના સભ્્યયોને સુરક્ષિત કરી શકે છે . કોર્્ટમાંથી પ્રતિબંધનો આદેશ મેળવ્યા
પછી, તે આદેશનું ઉલ્્લલંઘન કરનારને દં ડ અથવા જેલ થઈ શકે છે .
• વ ાસ્્તવિક નુકસાન: તબીબી સારવારનો ખર્્ચ, ગુમાવેલ વેતન, સંપત્તિનું
સમારકામ, અથવા ભાવનાત્મક પીડા અને તકલીફ માટે ચૂકવણી જેવા
તમને થયેલા નુકસાનને આવરી લેવા માટે નાણાં;
• શિક્ષા
 ત્મક નુકસાન: કાયદાનું ઉલ્્લલંઘન કરનારા લોકોને સજા કરવા માટે
કોર્્ટ દ્વારા વધારાના નાણાંના નુકસાનનો આદેશ;
• ન ાગરિક દં ડ: નફરતના કૃ ત્યનો અનુભવ કરનાર વ્યક્તિ દ્વારા અથવા
એટર્ની જનરલ, ડિસ્્ટ્રરિક્ટ એટર્ની અથવા સિટી એટર્ની દ્વારા લાવવામાં
આવેલી કોઈ પણ કાનૂની કાર્્યવાહીમાં, કોર્્ટ $25,000 નો દં ડ
ફટકારી શકે છે , જે ફરિયાદ દાખલ કરનાર વ્યક્તિને જશે; અને/અથવા
• વ કીલની ફી: કોર્્ટ દાવાના પરિણામે એટર્નીની ફીની ચુકવણીનો આદેશ
આપી શકે છે - નફરત માટે નિશાન બનાવાયેલી વ્યક્તિ હિંસક કૃ ત્ય
કરનાર વ્યક્તિની એટર્નીની ફી માટે ક્યારેય જવાબદાર રહે શે નહી.ં

જો કોઈ મારી વિરુદ્ધ નફરતની હિંસાનું કૃત્ય કરે તો
હું શું કરી શકું ?
1. સૌ પ્રથમ, એવી જગ્્યયાએ જાઓ જ્્યાાં તમને સલામતીનો અહે સાસ થાય.
જો જરૂરી હોય તો તબીબી સહાય મેળવો.
2. California vs. Hate Resource Line and Network (CA
vs. Hate) નો 1-833-8-NO-HATE
(1-833-866-4283) પર સંપર્્ક કરો અથવા સાંસ્કૃતિક રીતે

સક્ષમ સંસાધનો અને સમર્્થન મેળવવા માટે https://stophate.
calcivilrights.ca.gov/s/ પર ઓન-લાઇન રિપોર્્ટ કરો. CA
વિરુદ્ધ નફરત એ કાયદાનું પાલન કરાવતી અહે વાલરેખા નથી. જે લોકો
કોલ કરે છે તેઓ આગળના પગલાઓ માટે તેમના જુ દા જુ દા વિકલ્્પપો વિશે
શીખી શકે છે . આમાં સાંસ્કૃતિક રીતે સક્ષમ સમુદાય-આધારિત સંસ્થાઓ
ઑફર કરી શકે તેવા સંસાધનો સાથે જોડાણનો સમાવેશ થઈ શકે છે , જેમાં
માનસિક સ્્વવાસ્્થ્્ય અથવા અન્્ય સામાજિક સેવાઓના સમર્્થનનો સમાવેશ
થાય છે . વ્યક્તિઓ અને સમુદાયો આગામી પગલાં માટે ના વિકલ્્પપો પર
અમારા સ્્ટટાફ પાસેથી ફોલો-અપ પ્રાપ્ત કરવાનું પસંદ કરી શકે છે . જો
વિનંતી કરવામાં આવે તો, CA વિરુદ્ધ નફરત કાયદાના અમલીકરણનો
સંપર્્ક કરવા અને આ કિસ્્સસાઓમાં ફોજદારી તપાસ કે વી રીતે આગળ
વધે છે તે સામાન્્ય રીતો વિશે વધારાની માહિતી પૂરી પાડી શકે છે . CA
વિરુદ્ધ નફરત ફોન નંબર અને ઓનલાઇન પોર્્ટલ મારફતે તમામ સમુદાયો
માટે ઇન-લેગ્ં ્વવેજ સપોર્્ટ પૂરો પાડે છે .
3. જો તમને અનુકૂળતા લાગે, તો તમે તમારા સ્થાનિક પોલીસ વિભાગને
કોઈ પણ હિંસક ધમકી અથવા કાર્્યની જાણ કરી શકો છો. હિંસા અથવા
હિંસાની ધમકી અને કાયદા હે ઠળ સંરક્ષિત તમારી વાસ્્તવિક અથવા કથિત
લાક્ષણિકતા (જાતિ, રં ગ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, લિગં ઓળખ, ઉંમર, વિકલાંગતા,
જાતીય અભિગમ, ધર્્મ, વગેરે) વચ્્ચચેના જોડાણને સમજાવવાનો પ્રયાસ
કરો. કથિત કૃ ત્યની તપાસ બાદ, ફરિયાદી સિવિલ અથવા ફોજદારી કે સ
લાવી શકે છે .
4. આ ઘટના વિશે તમે શક્ય તેટલી વધુ હકીકતો લખવાનો પ્રયાસ કરો,
જેમાં ગુનેગાર(ઓ) વિશેની માહિતીનો પણ સમાવેશ થાય છે ; ચોક્કસ
શબ્્દદો અથવા હાવભાવ કે જે કહે વામાં આવ્યા હતા/બનાવવામાં આવ્યા
હતા (જો કોઈ હોય તો); તમામ પૂરાવાઓ સેવ કરો અથવા દસ્્તતાવેજ
કરો (જેમ કે , graffiti, eggshells, તમારા વાહન અથવા ઘર પર
લખાણ, નજીકના વ્યવસાય અથવા ઘરના વીડિયો ફૂટેજ); અને નફરત
અને સાક્ષીઓ માટે નિશાન બનાવવામાં આવેલાં અન્્ય લોકોનાં નામ,
સરનામાંઓ, ફોન નંબર્્સ અને ઇ-મેઇલ મેળવો. તમે અન્્ય લોકોને આ
ઘટના પછી આ માહિતી એકત્રિત કરવામાં તમારી સહાય માટે કહી શકો
છો.
5. તમે CRD માં ફરિયાદ નોધં ાવી શકો છો. CRD દાવાઓની તપાસ કરશે
અને મધ્્યસ્થી અને પતાવટને સરળ બનાવશે - અને કેટલાક કિસ્્સસાઓમાં
તમને કોઈ પણ ખર્્ચ વિના - કોર્્ટમાં ફરિયાદની કાર્્યવાહી કરી શકે છે .
CRD ને દાવાની જાણ કરવા માટે તમારે કોઈ વકીલની જરૂર નથી,
પરં તુ જો તમે ઇચ્છો તો તમે તેને સામેલ કરી શકો છો. અન્્ય સરકારી
એજન્્સસીઓ પણ ફરિયાદો સ્્વવીકારી શકે છે .

CALIFORNIAનો કાયદો તમને
નફરતની હિંસાથી બચાવે છે
ફે ક્ટ શીટ
6. રાલ્્ફ એક્ટ લાગુ કરવા માટે તમે એટર્ની સાથે વાત કરી શકો છો અને
કેલિફોર્્નનિયા સિવિલ કોડની કલમ 52 હે ઠળ ખાનગી દાવો દાખલ કરી
શકો છો. તમે બાને સિવિલ રાઇટ્ સ એક્ટ, કે લિફોર્્નનિયા સિવિલ કોડની
કલમ 52.1 હે ઠળ પણ દાવો કરી શકો છો, જે તમારા રાજ્ય અથવા
સંઘીય બંધારણીય અથવા વૈધાનિક અધિકારો સાથે હિંસા અથવા
હિંસાની ધમકી દ્વારા દખલ કરવા માટે કોઈને પણ પ્રતિબંધિત કરે છે .
જો તમે માનતા હોવ કે બાને કાયદા હે ઠળ તમારા અધિકારોનું ઉલ્્લલંઘન
થયું છે , તો તમે નાગરિક ઉપાયો અપનાવી શકો છો અથવા સરકારી
વકીલ નાગરિક અને ફોજદારી દં ડ બંને કરી શકે છે .
7. તમે તમારા તબીબી ખર્્ચચાઓ, આવકનું નુકસાન અને અન્્ય નુકસાનને
પહોચં ી વળવા વળતર સહિત તમારા નુકસાન માટે વળતર મેળવવા
માટે કેલિફોર્્નનિયા વિક્ટિમ કમ્્પપેન્્સસેશન બોર્્ડ (California Victim
Compensation Board, CalVCB) માં અરજી કરી શકો
છો. તમે તમારા સ્થાનિક ડિસ્્ટ્રરિક્ટ એટર્ની ઑફિસ વિક્ટિમ વિટનેસ
આસિસ્્ટન્્સ સેન્્ટર પર CalVCB ને અરજીઓ કરીને સહાયતા મેળવી
શકો છો, જે CalVCB સાથે સીધું કામ કરે છે . તમારી નજીક પીડિત
સાક્ષી સહાયતા કેન્દ્રો શોધવા માટે , આની મુલાકાત લો:
www.victims.ca.gov/for-victims/get-help/

જો તમને લાગતું હોય કે સંરક્ષિત લાક્ષણિકતાના આધારે નફરતની હિંસા
માટે તમને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે, તો ફરિયાદ દાખલ કરો.
સામાન્્ય રીતે નફરતના ગેરકાનૂની કૃ ત્યના એક વર્્ષની અંદર ફરિયાદ દાખલ
કરવાની હોય છે, પરં ત ુ જો ઘટના સમયે આ કૃ ત્ય કરનાર વ્યક્તિ અજાણ
હોય તો ફરિયાદ દાખલ કરવા માટે લાંબી સમયરેખા હોઈ શકે છે. જો
તમને ફાઇલ કરવાની સમયરેખા અથવા રાલ્્ફ એક્ટ ફરિયાદ ફાઇલ કરવા
વિશેના અન્્ય કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય તો કૃ પા કરીને CRD ને કોલ કરો.
જો તમને એવી વિકલાંગતા હોય કે જેમાં વાજબી સગવડની જરૂર
હોય, તો CRD તમને ફોન પર અથવા બહે રા અથવા સાંભળવામાં
અસમર્્થ હોય અથવા બોલવામાં અસમર્્થતા ધરાવતી વ્યક્તિઓ માટે
California Relay Service (711) દ્વારા તમારા સેવનને
લખીને મદદ કરી શકે છે , અથવા તમે નીચે અમારો સંપર્્ક કરી શકો છો.

ફરિયાદ નોધં ાવવા માટે
નાગરિક અધિકાર વિભાગ
calcivilrights.ca.gov/complaintprocess
ટૉલ ફ્રી: 800.884.1684
TTY: 800.700.2320

આ માર્્ગદર્્શનના વધારાના અનુવાદો માટે , આની મુલાકાત લો:
www.calcivilrights.ca.gov/posters/HateViolence
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