වෛෛරී භීෂණය හාා
සිවිල් අයිතීන්
තො�ොරතුරු පත්රිකාාව

රැල්ෆ්් සිවිල් අයතීන් පනත මගින්, ගර්භනීභාාවය, දරු
උපත හාා ආශ්රිත සෞ�ෞඛ්යය තත්ත්වයන්, ලිංංගික අනන්යයතාාව
හාා පුමිතිරිබව/ලිංංගික ප්රකාාශනය, ජාාතිය, වර්ණය,
ආගම, පරම්පරාාව, ජාාතික සම්භවය, ආබාාධිතබව,
සෞ�ෞඛ්යය තත්ත්වය, ජාානමය තො�ොරතුරු, විවාාහක
අවිවාාහක බව, ලිංංගික දිශාානතිය, පුරවැැසිභාාවය, ප්රාාථමික
භාාෂාාව, සංංක්රමණ තත්ත්වය, දේේශපාාලන සම්බන්ධතාා,
හෝ�ෝ කම්කරු ආරවුලක තත්ත්වය (කැැලිෆෝ�ෝනියාා සිවිල්
සංංග්රහය 51.7 වැැනි වගන්තිය) ඇතුළුව පුද්ගලයකුගේ� සැැබෑෑ
හෝ�ෝ උපකල්පිත ස්ත්රී/පුරුෂභාාවය හේ�තුවෙ�න් භීෂණ ක්රියාා
හෝ�ෝ භීෂණ තර්ජන තහනම් කරයි. මෙ�ම ලැැයිස්තුගත
කර ඇති ලක්ෂණ හුදු නිදර්ශන පමණක් වන අතර පනත
යටතේ� වෙ�නස්කො�ොට සලකනු ලැැබීමක් පිළිබඳ හිමිකම්
කියාා පෑෑමකට වෙ�නත් මූලයන් ද සුදුසුකම් ලබයි. සිවිල්
නීතිය මගින් තහනම් කර ඇති ක්රියාා සාාපරාාධී ක්රියාා ද විය
හැැකි අතර එම නීති උල්ලංංඝනය කරන්නන් සාාපරාාධී
දණ්ඩනයන්ට නිරාාවරණය කරනු ලැැබීමට ඉඩ ඇත. තව
ද, රැල්ෆ්් සිවිල් නීතිය පිළිබඳ පනත මගින් පුද්ගලයකු
විසින් භාාණ්ඩ හෝ�ෝ සේ�වාා සඳහාා ගිවිසුමකට ඇතුළත්
වීමේ� කො�ොන්දේේසියක් ලෙ�ස පනතේ� ආරක්ෂණයෙ�න්
මුක්තිය ලැැබීමක් ඉල්ලීම තහනම් කරනු ලැැබීම හෝ�ෝ මීට
පැැමිණිල්ලක් හෝ�ෝ නඩුවක් ගො�ොනු කිරීමේ� නැැතහො�ොත්
නීතිපතිවරයාාට, සාාධාාරණ රැකියාා නියුක්තිය හාා නිවාාස
ගැැන්වීමේ� දෙෙපාාර්තමේ�න්තුව (DFEH), අභිචෝ�ෝදකයාා හෝ�ෝ
නීතිය ක්රියාාත්මක කිරීමේ� නියෝ�ෝජිතාායතනයක් වෙ�ත
දැැනුම් දීමේ� අයිතිය අහෝ�ෝසි කරයි.

DFEH කුමක් සිදු කරන්නේ�ද
සාාධාාරණ රැකියාා නියුක්තිය හාා නිවාාස ගැැන්වීමේ�
දෙෙපාාර්තමේ�න්තුව මගින් පහත ක්රම මගින් වෛෛරී
භීෂණය තහනම් කරන කැැලිෆෝ�ෝනියාා සිවිල් නීති
බලාාත්මක කරයි:
1. පරීක්ෂණි පිළිබඳ පැවැත්වීමෙන්්;
2. නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන්්
නඩු පැවරීම
3. ලිඛිත පත්රිකා මෙන්ම සමුළු සහ
වැඩමුළුවලට සහභාගි වීම මගින් වෛරී
භිෂණය, මිනිස් ජාවාරම, හිංසනය සහ
වෙනස් ක�ොට සලකනු ලැබීම පිළිබඳව
කැලිෆ�ෝ�නියානු ජනතාව දැනුවත් කිරීම.

THE DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT AND HOUSING
THE MISSION OF THE DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT
AND HOUSING IS TO PROTECT THE PEOPLE OF CALIFORNIA
FROM UNLAWFUL DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT,
HOUSING AND PUBLIC ACCOMMODATIONS, AND FROM
THE PERPETRATION OF ACTS OF HATE VIOLENCE AND
HUMAN TRAFFICKING.

කැැලිෆෝ�්�නියාානු නීතිය යටතේ�
තහනම් කර ඇත්තේ� කවර
ආකාාරයේ� ක්රියාා ද?
කැැලිෆෝ�්�නියාා නීතිය මගින් වාාචික හෝ�්� ලිඛිත තර්ජන,
කාායික පහර දීම හෝ�්� පහර දීමට තැැත් කිරීම, කුරුටු
ගෑෑම හාා නාාස්තිය හෝ�ෝ දේ්පළට හාානි කිරීම තහනම්
කරයි. වෙ�නත් කැැලිෆෝ�්�නියාා නීති මගින් වන්දනාාමාාන
කිරීම සඳහාා රැස් වූ පිරිසකට බාාධාා කිරීම; පූජනීය
ස්ථාානයක් හෝ�්� ආගමික අධ්යා�ාපනික ආයතනයක්
සතුව පවත්වාාගෙ�න යන ගො�ාඩනැැගිල්ලකට හාානි කිරීම;
ප්රචණ්ඩකාාරී තර්ජන මගින් ආගමික ක්රියාාකාාරකම්
අධෙෙ�ෙර්යයට පත් කිරීම; හෝ�්�, පූජනීය ස්ථාානවල හෝ�ෝ
යම් පෞ�ෞද්ගලික දේේපළක හිමිකරුගේ� හෝ�ෝ එහි පදිංංචිව
සිටින්නාාගේ� ජාාතිය, වර්ණය, ආගම, පරම්පරාාව හෝ�ෝ
වෙ�නත් ආරක්ෂිත මූලයන් හේ�තුවෙ�න් එම දේේපළ
ඉලක්ක වන කල්හි එකී පෞ�ෞද්ගලික දේේපළ තුළ
පුද්ගලයකුට සිය ආත්මාාරක්ෂාාව පිළිබඳ බියක් ඇති
කරවන පරිද්දෙෙන් බෝ�ෝම්බයක් හෝ�ෝ ගිනි තැැබීමක්
භාාවිතාා කිරීම ඇතුළත් ක්රියාා සඳහාා අපරාාධ දණ්ඩන
ප්රතිෂ්ටාාපනය කරයි.

වින්දිතයන්ට මෙ�ම නීති සහාාය
වන්නේ� කෙ�සේ�ද?
මෙ�ම නීති මගින් ජාාතිය, වර්ණය, ආගම, පරම්පරාාව,
වාාර්ගික සම්භවය, වයස, ආබාාධිතබව, පුමිතිරිබව,
ලිංංගික සැැකැැස්ම, දේේශපාාලනික මතිමතාාන්තර හෝ�ෝ
කම්කරු ආරවුලකදී සිටින තත්ත්වය හේ�තුකො�ොට
ගෙ�න භීෂණ ක්රියාාකාාරීත්වයට හෝ�ෝ භීෂණයේ�
තර්ජනයන්හි වින්දිතයන් වූ පුද්ගලයන් සඳහාා සිවිල්
විකල්ප සම්පාාදනය කරයි.
පවත්නාා සිවිල් විකල්පවලට ඇතුළත් වන්නේ�:
1. වාරණ නිය�ෝ�ග
2. තත්ය හානි
3. දණ්ඩනීය හානි
4. සිවිල් දණ්ඩන
5. නීතීඥ ගාස්තු
මෙ�කී නීති මගින් සම්පාාදනය කළ හැැකි හිමිකම් ක්රියාාවට
නැංං�වීම පිණිස යමෙ�කුට ගතහැැකි පියවර කිහිපයකි.

වෛෛරී භීෂණය හාා 				
සිවිල් අයිතීන්
තො�ොරතුරු පත්රිකාාව

වෛෛරී භීෂණය සඳහාා නිදසුන්
රැල්ෆ්් සිවිල් හිමිකම් පනත යටතේ�, පහත කරුණු
නීත්යා�ානුකූල නො�ොවේ�:
• ආරක්ෂිත කණ්ඩාායමක් තුළ පුද්ගලයකුගේ� තත්යය හෝ�ෝ
සංංජාානනීය සාාමාාජිකත්වය හේ�තු කො�ොට ගෙ�න පුද්ගලයකුගේ�
ව්යයවස්ථාාපිත හිමිකම්වලට බලහත්කාාරයෙ�න් මැැදිහත් වීම
හෝ�ෝ බලයෙ�න් තර්ජනය කිරීම.
• සිය ආගම යන පදනම මත රැස්ව වන්දනය සඳහාා කටයුතු
කරන්නාා වූ ජන කණ්ඩාායමකට හිතාාමතාාම බාාධාා කිරීම.
• ප්රචණ්ඩකාාරී තර්ජන මගින් ආගමික කටයුතු අධෛෛර්යමත්
කිරීමට උත්සාාහ කිරීම.
• ආරක්ෂිත කණ්ඩාායමක් තුළ පුද්ගලයකුගේ� තත්යය හෝ�ෝ
සංංජාානනීය සාාමාාජිකත්වය හේ�තු කො�ොට ගෙ�න එකී
පුද්ගලයාාගේ� දේේපළට හාානි පැැමිණවීම.
• ආරක්ෂිත කණ්ඩාායමක් තුළ පුද්ගලයකුගේ� තත්යය හෝ�ෝ
සංංජාානනීය සාාමාාජිකත්වය හේ�තු කො�ොට ගෙ�න වන්දනාාමාාන
කරන ස්ථාානයක් හෝ�ෝ ගො�ොඩනැැගිල්ලක් විනාාශ කිරීම.
• ආරක්ෂිත කණ්ඩාායමක් තුළ පුද්ගලයකුගේ� තත්යය සංංජාානනීය
සාාමාාජිකත්වය හේ�තු කො�ොට ගෙ�න පුද්ගලයකුට පහර දීම
• ආරක්ෂිත කණ්ඩාායමක් තුළ යම් පුද්ගලයකුගේ� තත්යය හෝ�ෝ
සංංජාානනීය සාාමාාජිකත්වය මත පදනම්ව අත්යා�ාසන්න අනීතික
ක්රියාාවක් සිදු කිරීමට හෝ�ෝ ඒ සඳහාා පෙ�ළඹවීමට සහ එබඳු
ක්රියාාවක් සිදු කිරීමට හේ�තු වන පරිද්දෙෙන් එකී පුද්ගලයාාට
එරෙ�හිව අනීතික ප්රචණ්ඩත්වයක් සිදු කිරීම සඳහාා උපකාාරී වීම.

වෛෛරී ප්රචණ්ඩත්වයෙ�හි වින්දිතයකු
බවට මාා පත්වූයේ� යැැයි මාා විශ්වාාස
කරන්නේ� නම් මාා කුමක් කළ යුතු ද?

1. ඔබට පැමිණිල්ලක් ග�ොනු කළ හැකිය. DFEH, අධිකරණයේ
හ�ෝ� ප්රදේශයේ ප�ොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව, දිස්ත්රික්
නීතීඥ, හ�ෝ� කැලිෆ�ෝ�නියානු නීතිපති හ�ෝ� වෙනත් රජයේ
ආයතනයක ඔබට පැමිණිල්ල ග�ොනු කළ හැකිය.
2. ඕනෑම ප්රචණ්ඩකාරී තර්ජනයක් හ�ෝ� ක්රියාවක් පිළිබඳව
ප�ොලීසියට වාර්තා කරන්න. ප්රචණ්ඩකාරී තර්ජනය හ�ෝ�
ක්රියාව අතර ඇති සම්බන්ධය පැහැදිලි කිරීමට වග බලා
ගන්නා අතර එහි ස්වභාවයද දන්වන්න (ජාතිය, පුමිතිරිබව,
වයස, ආබාධිත තත්ත්වය, ලිංගික සැකැස්ම, ආදිය.). මෙම
සබඳතාව ඔබගේ ස්වභාවය හ�ෝ� ඔබට සම්බන්ධ යම්
කණ්ඩායමක් හ�ෝ� පුද්ගලයකු මත පදනම් වූවක් විය හැකි
බව මතක තබා ගන්න.
3. ඔබට පැමිණිල්ලක් ග�ොනු කළ හැකිය. DFEH, අධිකරණයේ
හ�ෝ� ප්රදේශයේ ප�ොලිස්දෙ පාර්තමේන්තුව, දිස්ත්රික්
නීතීඥ, හ�ෝ� කැලිෆ�ෝ�නියානු නීතිපති හ�ෝ� වෙනත් රජයේ
ආයතනයක ඔබට පැමිණිල්ල ග�ොනු කළ හැකිය.
4. රැල්ෆ් හ�ෝ� බේන් සිවිල් හිමිකම් පනත් බලාත්මක කිරීම
සඳහා කැලිෆ�ෝ�නියානු සිවිල් නීති සංග්රහයේ 52 වන
වගන්තිය යටතේ ප�ෞද්ගලික නඩුවක් ග�ොනු කළ හැකිය.

THE DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT AND HOUSING
THE MISSION OF THE DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT
AND HOUSING IS TO PROTECT THE PEOPLE OF CALIFORNIA
FROM UNLAWFUL DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT,
HOUSING AND PUBLIC ACCOMMODATIONS, AND FROM
THE PERPETRATION OF ACTS OF HATE VIOLENCE AND
HUMAN TRAFFICKING.

සිවිල් විකල්ප

1. වාරණ නිය�ෝ�ග: අධිකරණයක් මගින්
වාරණ නිය�ෝ�ගයක් ලබා ගැනීමෙන්
අනතුරුව, එකී නිය�ෝ�ගය උල්ලංඝනය
කරන්නවුන්ට දඩ ගැසීම හ�ෝ� අත්අඩංගුවට
ගැනීම සිදුකළ හැකිය
2. තත්ය හානි: සායනික ප්රතිකාර, අහිමි
වූ වේතන, දේපළ අළුත්වැඩියා කිරීම්,
හ�ෝ� චිත්තවේගී විඳවීම් සහ දුක්ඛිත
තත්ත්වයන්හි පිරිවැය ඇතුළත්ව
3. දණ්ඩනීය හානි: උල්ලංඝනය දඬුවම් කිරීම
සඳහා කරන්නවුන්ට අතිරේක හානි සඳහා
නිය�ෝ�ග කිරීමට අධිකරණයකට හැකියාව
පවතී
4. සිවිල් දඬුවම්: පැමිණිල්ල ග�ොනු කරනු ලබන
පුද්ගලයා වෙත ප්රදානය කරනු පිණිස,
ඩ�ොලර් 25,000ක දඩයක් සඳහා නිය�ෝ�ග
දීමට අධිකරණයකට හැකියාව පවතී
5. නීතීඥ ගාස්තු: නඩුවෙන් නියම කරන
ලද නීතීඥ ගාස්තු ගෙවීම සඳහා
අධිකරණයකට නිය�ෝ�ග දීමට හැකිය

ආරක්ෂිත කණ්ඩායමක් තුල පදනම් වෙමින්
ඔබ විසින් වෛරී ප්රචණ්ඩත්වයක ග�ොදුරක්
බවට ඔබ පත්ව ඇතැයි ඔබ විසින් සිතන්නේ
නම්, පැමිණිල්ලක් ග�ොනු කළ හැකිය.
වරදකරුගේ අනන්යතාව පිළිබඳව වින්දිතයා
විසින් දැනුවත් වී වසරක් ඇතුළත DFEH
පැමිණිල්ලක් ග�ොනු කළ යුතු නමුදු, හානිය
සිදුවූ දින සිට වසර තුනක් කිසිදු ආකාරයකින්
ඉක්මවිය යුතු න�ොවේ. නීතීඥයකු අවශ්ය
න�ොවන අතර දෙපාර්තමේන්තු සේවා සඳහා
කිසිදු ගාස්තුවක් අය න�ොවේ.
සාධාරණ නැවතුම්පොලක් අවශ්ය වන ආකාරයේ
ආබාධිත බවක් ඔබට පවතී නම්, ඔබගේ ඉල්ලීම
දුරකථනයෙන් ලබා ගැනීමෙන් DFEH ඔබට සහාය
විය හැකි අතර, නැතිනම් බිහිරි හ�ෝ� ශ්රවණ
අපහසුතා හ�ෝ� කථන ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්
සඳහා, කැලිෆ�ෝ�නියානු රිලේ සේවාව (711) හරහා
හ�ෝ�, ඔබට අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය.
පැමිණිල්ලක් ග�ොනු කිරීම සඳහා
සාාධාාරණ රැකියාා නියුක්තිය හාා නිවාාස ගැැන්වීමේ�
දෙෙපාාර්තමේ�න්තුව
dfeh.ca.gov
සම්පූර්ණයෙ�න්ම නො�ොමිලේ�: 800.884.1684
TTY: 800.700.2320
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