
කැැලිෆෝ�ෝනියාානු නීතියා ඔබව 
ද්ෆෝ�ෂ ප් රචණ්ඩත්වෆෝයාන් 
ආරක්ෂා කැරයි 
 තත්ත්ව පත්රිකැාව  

රැල්�් පනත යාටෆෝත් තහනම් කැර 
ඇත්ෆෝත් කුමක්ද?
වෛෛරී ප්රචණ්ඩත්ෛය රැකියා ස්ථාානයේ�, නිෛයේස්, පූජනීය 
ස්ථාානයක යේ�ෝ වීදියේ� ඇතුළු සෑෑම ස්ථාානයකම ත�නම් කර 
ඇත. Ralph Act යටයේත්, කැලියේ�ෝනියානු සිවිල් නීතිය වෛෛරී 
ප්රචණ්ඩත්ෛය සෑ� ප්රචණ්ඩත්ෛයේ� තර්ජන මඟින් බිය ගැැන්වීම 
ත�නම් කරයි. වෛෛරී ප්රචණ්ඩත්ෛය යනු පුද්ගැලයේයකුයේ� 
සෑැබෑෑ යේ�ෝ �ඳුනාගැත් ආරක් ෂිත ලක් ෂණයට එයේරහිෛ 
පක්ෂග්රාාහීෛ යේපොළඹෛනු ලබෑන ඕනෑම ප්රචණ්ඩ ක් රියාෛකි - 
එනම්, යයේමකු ඔබෑ පිළිබෑඳෛ දන්නා යේ�ෝ ඔවුන් ඔබෑ පිළිබෑඳෛ 
දන්නෛා යැයි සිතන යේදය එම පනත යටයේත් ආරක්ෂා කර 
ඇත. එයට සෑාමානයයේයන් පුද්ගැලයේයකු යේ�ෝ ඔහුයේ� යේද්පළ 
සෑමඟ ශාාරීරික සෑම්බෑන්ධතා යේ�ෝ ශාාරීරික සෑම්බෑන්ධතාහි 
තර්ජනයක් අෛශාය යේ�. පනයේත් ආරක්ෂණ –  අත්�ැරීමට – 
යේ�ෝ යටත් වීමට කිසියේෛකුට පුද්ගැලයකුයේගැන් ඉල්ලා සිටිය 
යේනො�ැක. උදා�රණයක් ෛශායේයන්, පුද්ගැලයේයකුට භාාණ්ඩ 
යේ�ෝ යේස්ෛා ලබෑා ගැැනීමට �ැකිවීමට යේපර පනත යටයේත් 
ආරක්ෂණයන්ට යටත් වීමට ඉල්ලා සිටිය යේනො�ැකිය. 

උදා�රණයක් ෛශායේයන්, Ralph Act එය නීති වියේරෝධී 
කරනුයේ�: 

•  ප්රචණ්ඩත්ෛයේ� තර්ජන මඟින් ආගැමික ක්රියාකාරකම් 
අවෛධර්යමත් කිරීමට – යේ�ෝ නැෛැත්වීමට උත්සෑා� 
කිරීම; 

•  එම පුද්ගැලයායේ� සෑැබෑෑ යේ�ෝ �ඳුනාගැත් ජාතිය, ෛර්ණය 
යේ�ෝ මුල් ජාතිය යේ�තුයේෛන් පුද්ගැලයේයකුයේ� යේද්පළෛලට 
�ානි කිරීම;

•  යේගැොඩනැගිල්ල භාාවිතා කරන යේ�ෝ අයිති පුද්ගැලයින්යේ� 
සෑැබෑෑ යේ�ෝ �ඳුනාගැත් ලිංගික දිශාානතිය යේ�තුයේෛන් 
යේගැොඩනැගිල්ලක් විනාශා කිරීම යේ�ෝ පළුදු කිරීම;

•  එම පුද්ගැලයායේ� සෑැබෑෑ යේ�ෝ �ඳුනාගැත් ත්රී පුරුෂ 
භාාෛය යේ�ෝ ත්රී පුරුෂ භාාෛයේ� අනනයතාෛය යේ�තුයේෛන් 
යයේමකුට තර්ජනය කිරීමට යේ�ෝ රිදවීමට ආයුධයක් 
භාාවිතා කිරීම යේ�ෝ යේලළවීම (යේපන්වීම);

•  සෑැබෑෑ යේ�ෝ �ඳුනාගැත් ආබෑාධිකත්ෛය යේ�තුයේෛන් 
පුද්ගැලයේයකුට ප�ර දීම යේ�ෝ ප�ර දීමට උත්සෑා� කිරීම; 
යේ�ෝ

•  ෛ�ා සිදුවීමට යන නීති වියේරෝධී ක්රියාෛකට යේපළඹවීම 
සෑඳ�ා - එනම්, නීතිය කඩ කරන ආකාරයට ක්රියා 
කිරීමට යයේමකු දිරිමත් කිරීම, යේද්ශාපාලන අනුබෑැඳිය යේ�ෝ 
යේපළපත ඇතුළුෛ, පුද්ගැලයේයකුයේ� සෑැබෑෑ යේ�ෝ �ඳුනාගැත් 
ආරක් ෂිත ලක්ෂණ යේ�තුයේෛන් ඔහුට එයේරහිෛ 
ප්රචණ්ඩත්ෛය යේෛනුයේෛන් යේපනී සිටීම.

කැැලිෆෝ�ෝනියාානු නීතියා ජාාතියා, ජානවර්ගත්වයා, ලිංගිකැ 
දිශාානතියා, ස්ත්රී පුරුෂ භාාවෆෝ� අනන් යාතාාවයා ෆෝ�ෝ 
ආගම වැනි ෆෝ�ෞද්ගලිකැ ලක්ෂණ මතා �දනම්ව 
පුද්ගලෆෝයාකුට ෆෝ�ෝ ඔවුන්ෆෝ� ෆෝද්�ළවලට එෆෝ�හිව 
වන ප්රණ්ඩකැාරී ක් රියාා ෆෝ�ෝ ප් �චණ්ඩත්වෆෝ� තාර්ජාන 
තා�නම් කැ�යි. කැැලිෆෝ�ෝනියාානු සිවිල් අයිතිවාසිකැම් 
ෆෝද�ාර්තාෆෝම්න්තුව (CRD) එවැනි "ද්ෆෝ�ෂ ප්රචණ්ඩත්වයා" 
තා�නම් කැ�න සිවිල් නීතිවලින් එක් නීතියාක් බලාත්මකැ 
කැ�යි  - Ralph Civil Rights Act (සිවිල් සංං� ��ෆෝ� 51.7 
වන වගන්තියා). ඔබ වෛවරී ප්රචණ්ඩත්වෆෝ� ෆෝගොදු�ක් 
වී ඇත්නම්, ඔබට �ානි කැළ පුද්ගලයාාට එෆෝ�හිව CRD 
ෆෝවතා �ැමිණිල්ලක් ෆෝගොනු කැළ �ැකියා.

Ralph Act යාටෆෝත් ආරක්ෂා කැර 
ඇති ෆෝපෞද්ගලිකැ ලක්ෂණ 
ෆෝමොනවාද?
පුද්ගැලයේයකුයේ� සෑැබෑෑ යේ�ෝ �ඳුනාගැත්:

•  ලිංගැයේ�දය/ස්ත්රී පුරුෂ භාාෛය(ගැැබ්ගැැනීම්, දරු ප්රසූතිය, 
සෑ� අදාළ වෛෛද් ය තත්ෛයන් ඇතුළුෛ) 

•  ස්ත්රී පුරුෂ භාාෛයේ� අනන් යතාෛය සෑ� ස්ත්රී පුරුෂ භාාෛ 
ප්රකාශානය 

•  ජාතිය
•  ෛර්ණය 
•  ආගැම
•  යේපළපත
•  මුල් ජාතිය
•  ආබෑාධිකත්ෛය
•  වෛෛදය තත්ෛය
•  ජානමය යේතොරතුරු
•  විෛා�ක අවිෛා�ක බෑෛ
•  ලිංගික දිශාානතිය
•  පුරෛැසි භාාෛය
•  මූලික භාාෂාෛ
•  ආගැමන තත්ත්ෛය 
•  යේද්ශාපාලන අනුබෑැඳිය 
•  කම්කරු ආරවුලක තනතුර

යේමම ලැයිස්තුගැත ලක්ෂණ ආරක් ෂිත ලක්ෂණ සෑඳ�ා උදා�රණ 
යේ�; යේෛනත් ලක්ෂණ මත පදනම්ෛද යේෛනස් යේකොට සෑැලකීමට 
එයේරහිෛ නීතිය මිනිසුන් ආරක්ෂා කරයි.  



කැැලිෆෝ�ෝනියාානු නීතියාඔබව ද්ෆෝ�ෂ 
ප් රචණ්ඩත්වෆෝයාන් ආරක්ෂා කැරයි
  තත්ත්ව පත් රිකැාව 

ලබා ගත හැකි පිළියාම්
රැල්�් පනත මඟින් ප් රචණ්ඩකාරී ක් රියා යේ�ෝ 
ප් රචණ්ඩත්ෛයේ� තර්ජන සෑඳ�ා ඉලක්ක කර තියේබෑන 
පුද්ගැලයන් සෑඳ�ා සිවිල් පිළියම් සෑපයනු ලබෑනුයේ� 
ඔවුන්යේ� සෑැබෑෑ යේ�ෝ �ඳුනාගැත් ආරක්ෂිත ලක්ෂණ 
නිසෑාය. වෛෛරය සෑඳ�ා ඉලක්ක කරගැත් යයේමකුට පක්ෂෛ 
අධිකරණය තීන්දු ලබෑා යේදන්යේන් නම්, ලබෑා ගැත �ැකි 
පිළියම්ෛලට ඇතුළත් ෛනුයේ�:

•  තහනම් නිෆෝයාෝග:  ත�නම් නියේයෝගැ යනු යයේමකු 
ශාාරීරිකෛ යේ�ෝ ලිංගිකෛ අපයේයෝජනයට ලක්වීයේමන්, 
තර්ජනයට ලක්වීයේමන්, ලුහුබෑැඳීයේමන් යේ�ෝ හිරි�ැර 
කිරීයේමන් ආරක්ෂා කළ �ැකි අධිකරණ නියේයෝගැ 
යේ�. ත�නම් නියේයෝගැ සෑඳ�ා උදා�රණ ෛශායේයන් 
පුද්ගැලයේයකුට තෛත් පුද්ගැලයේයකුට එයේරහිෛ නිශ්චිත 
ක් රියාෛන් සිදු කිරීම ත�නම් කිරීම යේ�ෝ පුද්ගැලයේයකු 
තෛත් අයේයකුයේගැන් යම් දුරක් තබෑා රැඳී සිටීමට නියම 
කිරීම. ඇතැම් විට ත�නම් නියේයෝගැයන්ට පුද්ගැලයේයකුට 
අමතරෛ පවුයේල් යේ�ෝ ගැෘ� සෑාමාජිකයන් ආරක්ෂා කළ 
�ැකිය. අධිකරණයක් මඟින් ත�නම් නියේයෝගැයක් 
ලබෑා ගැැනීයේමන් අනතුරුෛ, එකී නියේයෝගැය උල්ලංඝනය 
කරන්නවුන්ට දඩ ගැැසීම යේ�ෝ අත්අඩංගුෛට ගැැනීම 
සිදුකළ �ැකිය  

•  තත් යා හානි:   වෛෛද් ය ප් රතිකාරෛල වියදම, නැතිවූ 
ෛැටුප්, යේද්පල අලුත්ෛැඩියාෛ, යේ�ෝ චිත්තයේ�ගීය දුක් 
යේ�දනා සෑ� පීඩාෛන් සෑඳ�ා යේගැවීම ෛැනි ඔබෑ විඳ ඇති 
�ානි ආෛරණය කිරීම සෑඳ�ා මුදල්; 

•  දණ්ඩනීයා හානි:   ක් රියාෛ උල්ලංඝණය කරන 
පුද්ගැලයින්ට දඩුෛම් කිරීම සෑඳ�ා අධිකරණයකින් 
නියේයෝගැ කරන ලද අතියේර්ක මුදල් �ානි; 

•  සිවිල් දණ්ඩන:  වෛෛරී ක් රියාෛ අත්විඳි පුද්ගැලයා විසින් 
යේගැන එන ඕනෑම නීතිමය ක් රියාමාර්ගැයක දී - යේ�ෝ 
නීතිපතිෛරයා, දිස්ත් රික් නීතීඥෛරයේයකු යේ�ෝ නගැර 
නීතීඥෛරයේයකු මඟින්, අධිකරණය යේඩොලර් 25,000 ක 
දඩයක් නියම කළ �ැකි අතර, එය පැමිණිල්ල යේගැොනු 
කරන පුද්ගැලයා යේෛත ලැයේබෑනු ඇත; සෑ�/යේ�ෝ 

•  නීතිඥ ගාස්තු:  නඩුයේ� ප් රතිඵලයක් යේලසෑ නීතිඥ 
ගැාස්තු යේගැවීමට උසෑාවියකට නියේයෝගැ කළ �ැකිය 
- වෛෛරය සෑඳ�ා ඉලක්ක කරගැත් පුද්ගැලයේයකු 
ප් රචණ්ඩකාරී ක් රියාෛ සිදු කළ පුද්ගැලයායේ� නීතිඥ 
ගැාස්තුෛලට කිසිවියේටක ෛගැකිෛ යුතු යේනොයේ�.

යාෆෝමක් මට එෆෝරහිව වෛවරී 
ප් රචණ්ඩකැාරී ක් රියාාවක් සිදු 
කැළෆෝහොත් මා හට කුමක්  
කැළ හැකිද?
1. පළමුෛ, ඔබෑට සුරක්ෂිත යැයි �ැයේඟන ස්ථාානයකට 

යන්න. අෛශ් ය නම් වෛෛද් ය උපකාර ලබෑාගැන්න. 

2.  1-833-8-NO-HATE (1-833-866-4283) හිදී California vs. 
Hate Resource Line and Network (CA vs. Hate) සෑම්බෑන්ධ 
කරගැන්න නැතිනම් https://stophate.calcivilrights.ca.gov/s/ 
ඔස්යේස් සෑංස්කෘතික ෛශායේයන් සුදුසුකම් ලත් සෑම්පත් 
සෑ� සෑ�ාය සෑඳ�ා ප් රයේ�ශාය ලබෑා ගැැනීමට මාර්ගැගැතෛ 
ෛාර්තා කරන්න. CA vs. Hate නීතිය බෑලාත්මක කිරීයේම් 
ෛාර්තාකරණ මාර්ගැයක් යේනොයේ�; අමතන පුද්ගැලයන්ට 
ඊළඟ පියෛර සෑඳ�ා ඔවුන්යේ� විවිධ විකල්පයන පිළිබෑඳෛ 
ඉයේගැන ගැත �ැකිය. මානසික යේසෑෞඛ් ය යේ�ෝ අයේනකුත් 
සෑමාජ යේස්ෛා සෑ�ාය ඇතුළුෛ සෑංස්කෘතික ෛශායේයන් 
සුදුසුකම් ලත් ප් රජා-පාදක සෑංවිධානෛලට පිරිනැමිය 
�ැකි සෑම්පත් සෑමඟ සෑම්බෑන්ධ වීම යේමයට ඇතුළත් විය 
�ැකිය. පුද්ගැලයන්ට සෑ� ප් රජාෛන්ට මීළඟ පියෛර 
සෑඳ�ා විකල්පයන් පිළිබෑඳෛ අපයේ� කාර්ය මණ්ඩලයේයන් 
පසු විපරම් ලබෑා ගැැනීම සෑඳ�ා යේත්රීම් කළ �ැකිය. ඉල්ලා 
සිටින්යේන් නම්, CA vs. Hate �ට නීතිය බෑලාත්මක කිරීම 
සෑම්බෑන්ධ කර ගැැනීම සෑ� යේමම සිද්ධීන් සෑම්බෑන්ධයේයන් 
අපරාධ විමර්ශානයක් සිදු ෛන සෑාමාන් ය ක් රම පිළිබෑඳෛ 
අමතර යේතොරතුරු සෑැපයිය �ැකිය. CA vs. Hate දුරකථාන 
අංකයක් සෑ� සෑබෑැඳි ද්ෛාරයක් �ර�ා සියලුම ප් රජාෛන් 
සෑඳ�ා භාාෂා සෑ�ාය ලබෑා යේදයි.

3. ඔබෑට සුෛප�සුෛක් දැයේනන්යේන් නම්, ඔබෑට ඕනෑම 
ප් රචණ්ඩකාරී තර්ජනයක් යේ�ෝ ක් රියාෛක් ඔයේබ් 
ප් රායේද්ශීය යේපොලිස් යේදපාර්තයේම්න්තුෛ යේෛත ෛාර්තා 
කළ �ැකිය. ප් රචණ්ඩත්ෛය යේ�ෝ ප් රචණ්ඩත්ෛයේ� 
තර්ජනය සෑ� නීතිය යටයේත් ආරක් ෂිත ඔයේබ් සෑැබෑෑ 
යේ�ෝ �ඳුනාගැත් ලක්ෂණය අතර සෑම්බෑන්ධය පැ�ැදිලි 
කිරීමට උත්සෑා� කරන්න (ජාතිය, ෛර්ණය, මුල් ජාතිය, 
ස්ත් රී පුරුෂ භාාෛයේ� අනන් යතාෛය, ස්ත් රී පුරුෂ භාාෛය, 
ෛයසෑ, ආබෑාධිකත්ෛය, ලිංගික දිශාානතිය, ආගැම, ආදිය). 
යේචෝදනා ලද ක් රියාෛ විමර්ශානය කිරීයේමන් පසුෛ, 
අභියේචෝදකයාට සිවිල් යේ�ෝ අපරාධ නඩුෛක් ඉදිරිපත් 
කළ �ැකිය.

https://stophate.calcivilrights.ca.gov/s/
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ආරක්ෂිත ලක්ෂණයාක් මත පදනම් වූ වෛවරී 
ප් රචණ්ඩත්වයා සඳහා ඔබව ඉලක්කැ කැර තිෆෝබන 
බව ඔබ සිතන්ෆෝන් නම්, පැමිණිල්ලක් ෆෝගොනු කැරන්න. 
පැමිණිල්ල සාමාන් යාෆෝයාන් නීති විෆෝරෝධී වෛවරී 
සහගත ක් රියාාෆෝවන් වසරක් ඇතුළත ෆෝගොනු කැළ 
යුතු නමුත්, එම ක් රියාාව සිදු කැළ පුද්ගලයාා සිද්ධියා වූ 
අවස්ථාාෆෝ� ෆෝනොදන්ෆෝන් නම් ෆෝගොනු කිරීම සඳහා දීර්ඝ 
කැාල සීමාවක් තිබියා හැකියා. ඔබට ෆෝගොනු කිරීෆෝම් 
කැාලරාමුව පිළිබඳව ප් රශ්න ෆෝහෝ රැල්� ්පනත් 
පැමිණිල්ලක් ෆෝගොනු කිරීම පිළිබඳව ෆෝවනත් ප් රශ්න 
ඇත්නම් කැරුණාකැර CRD අමතන්න. 

ඔබෑට සෑාධාරණ උපකාරය අෛශ් ය ආබෑාධිකත්ෛයක් 
තියේබ් නම්, CRD �ට ඔබෑට දුරකථානයේයන් යේ�ෝ, බිහිරි 
යේ�ෝ ශ් රෛණාබෑාධ ඇති යේ�ෝ කථාන ආබෑාධ ඇති 
පුද්ගැලයින් සෑඳ�ා California Relay Service (711) �ර�ා 
ඔයේබ් බෑඳෛාගැැනීම් සෑට�න් කරගැැනීයේමන් ඔබෑට සෑ�ාය 
විය �ැකිය, නැතයේ�ොත් ප�ත අයුරින් අපෛ සෑම්බෑන්ධ 
කරගැන්න.

පැමිණිල්ලක් ෆෝගොනු කිරීම 
සඳහා
සිවිල් අයිතිවාසිකැම් ෆෝදපාර්තෆෝම්න්තුව
calcivilrights.ca.gov/complaintprocess 
සෑම්පූර්ණයේයන්ම නිද�ස්:  800.884.1684    
TTY:  800.700.2320

4. අපරාධකරු(ෛන්) පිළිබෑඳෛ යේතොරතුරු; පැෛසූ /කළ 
නිෛැරදි ෛචන යේ�ෝ අභිනයන් (ඇත්නම්); සියලුම සෑාක්ෂි 
සුරකින්න යේ�ෝ යේල්ඛනගැත කරන්න (උදා�රණයක් 
ෛශායේයන්, පළුදු කිරීම්, බිත්තර කටු, ඔයේබ් ෛා�නයේ� 
යේ�ෝ නිෛසෑක ලිවීමක්, අසෑල ඇති � යාපාරයකින් යේ�ෝ 
නිෛසෑකින් ලත් වීඩියේයෝ දර්ශාන) ඇතුළුෛ සිද්ධිය පිළිබෑඳෛ 
ඔබෑට �ැකි තරම් කරුණු සෑට�න් කරගැැනීමට උත්සෑා� 
කරන්න; වෛෛරය සෑ� සෑාක්ෂි ඉලක්ක කරගැත් යේෛනත් 
පුද්ගැලයින්යේ� නම්, ලිපිනයන්, දුරකථාන අංක සෑ� 
ඊයේම්ල් ලබෑා ගැන්න. සිද්ධියේයන් පසුෛ යේමම යේතොරතුරු 
රැස්කර ගැැනීමට ඔබෑට යේෛනත් අයයේගැන් උපකාර ඉල්ලා 
සිටිය �ැකිය. 

5. ඔබෑට CRD යේෛත පැමිණිල්ලක් යේගැොනු කළ �ැකිය. 
CRD මඟින් හිමිකම් විමර්ශානය කර මැදි�ත්වීම් සෑ� 
යේබ්රුම්කරණයට ප�සුකම් සෑලසෑනු ඇත - සෑ� ඇතැම් 
නඩුෛලදී - ඔබෑට කිසිදු වියදමක් යේනොමැතිෛ පැමිණිල්ල 
අධිකරණයේ� අභියේචෝදනා කළ �ැකිය. CRD යේෛත 
හිමිකම් පෑම ෛාර්තා කිරීම සෑඳ�ා ඔබෑට නීතිඥයේයකු 
අෛශ් ය යේනොෛන නමුත් ඔබෑ එයේස් යේතෝරා ගැන්යේන් නම් 
ඔබෑට එක් අයේයක් සෑම්බෑන්ධ කර ගැත �ැකිය. යේෛනත් 
රාජ් ය ආයතනෛලටද පැමිණිලි භාාරගැත �ැකිය.

6. රැල්�් පනත බෑලාත්මක කිරීම සෑඳ�ා ඔබෑට නීතිඥයේයකු 
සෑමඟ කතිකා කර කැලියේ�ෝනියානු සිවිල් සෑං� ර�යේ� 52 
ෛන ෛගැන්තිය යටයේත් යේපෞද්ගැලික නඩුෛක් යේගැොනු කළ 
�ැකිය. ඔයේබ් ප් රාන්ත යේ�ෝ යේ�ඩරල් � යෛස්ථාාපිත යේ�ෝ 
� යෛස්ථාානුකූල අයිතිෛාසිකම් සෑමඟ ප් රචණ්ඩත්ෛය 
යේ�ෝ ප් රචණ්ඩත්ෛයේ� තර්ජනය මඟින් කිසියේෛකු 
මැදි�ත් වීම ත�නම් යේකයේරන, කැලියේ�ෝනියානු 
සිවිල් සෑං� ර�යේ� 52.1 ෛන ෛගැන්තිය, යේබ්න් සිවිල් 
අයිතිෛාසිකම් පනත යටයේත් ඔබෑට හිමිකම් පෑමක් ද සිදු 
කළ �ැකිය. යේබ්න් පනත යටයේත් ඔයේබ් අයිතිෛාසිකම් 
උල්ලංඝනය වී ඇතැයි ඔබෑ විශ්ෛාසෑ කරන්යේන් නම්, 
ඔබෑට සිවිල් පිළියම් අනුගැමනය කළ �ැකිය, නැතයේ�ොත් 
රජයේ� අභියේචෝදකයේයකු �ට සිවිල් සෑ� අපරාධ දඬුෛම් 
යන යේදකම අනුගැමනය කළ �ැකිය. 

7. ඔයේබ් වෛෛද් ය වියදම්, ආදායම් අලාභාය සෑ� යේෛනත් 
අලාභා ආෛරණය කිරීම සෑඳ�ා ප් රතිපූරණය ඇතුළුෛ, 
ඔයේබ් අලාභා සෑඳ�ා ෛන්දි ලබෑා ගැැනීමට ඔබෑට 
කැලියේ�ෝනියානු වින්දිත ෛන්දි මණ්ඩලයට (CalVCB) 
අයදුම් කළ �ැකිය. CalVCB සෑමඟ සෑෘජුෛ ක් රියා කරන 
ඔයේබ් ප් රායේද්ශීය දිස්ත් රික් නීතිඥ කාර්යාලයේ� වින්දිත 
සෑාක්ෂිකරුෛන්යේ� සෑ�ායක මධ් යස්ථාානයේයන් ඔබෑට 
CalVCB යේෛත අයදුම්පත් සෑඳ�ා සෑ�ාය ලබෑා ගැත �ැකිය. 
ඔබෑ ආසෑන්නයේ� වින්දිත සෑාක්ෂිකරුෛන්යේ� සෑ�ායක 
මධ් යස්ථාාන යේසෑොයා ගැැනීමට, පිවියේසෑන්න:  
www.victims.ca.gov/for-victims/get-help/ 

යේමම මඟ යේපන්වීයේම් අමතර පරිෛර්තන සෑඳ�ා, පිවියේසෑන්න:

www.calcivilrights.ca.gov/posters/HateViolence  

කැැලිෆෝ�ෝනියාානු නීතියාඔබව ද්ෆෝ�ෂ 
ප් රචණ්ඩත්වෆෝයාන් ආරක්ෂා කැරයි
  තත්ත්ව පත් රිකැාව 

http://www.victims.ca.gov/for-victims/get-help/
http://www.calcivilrights.ca.gov/posters/HateViolence 

