ਯੋ ਨ ਉਤਪੀੜਨ (ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ
'ਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ)
ਤੱ ਥ ਸ਼਼ੀਟ
ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸੈ ਕਸ/ਲਿੰ ਗ (ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਗਰਭ, ਬੱ ਚੇ ਦਾ
ਜਨਮ ਜਾਂ ਸਬੰ ਧਿਤ ਮੈ ਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ), ਲਿੰ ਗ-ਪਛਾਣ,
ਲਿੰ ਗ ਪ੍੍ਰ ਗਟਾਵਾ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਰੁ ਝਾਨ ਅਧਾਰਤ ਪੱ ਖਪਾਤ ਦਾ ਇੱ ਕ ਰੂ ਪ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ
ਲਿੰ ਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਗ਼਼ੈ ਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਇੱ ਛਾ ਤੋ ਂ ਪ੍੍ਰਰੇਰਿਤ
ਹੋ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਇੱ ਕੋ ਜਿਹੇ ਲਿੰ ਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ , ਭਾਵੇ ਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਰੁ ਝਾਨ ਜਾਂ ਲਿੰ ਗ ਪਛਾਣ ਕੋ ਈ ਵੀ ਹੋ ਵੇ।

ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ
1. “Quid pro quo” (ਲੈ ਟਿਨ “ਇਸ ਹੱ ਥ ਲੈ ਣਾ, ਉਸ ਹੱ ਥ ਦੇ ਣਾ”) ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ
'ਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਉਦੋ ਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਜਦੋ ਂ ਕੋ ਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੁੱਲ੍੍ਹ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਸੈ ਕਸ 'ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਰ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰ ਜ਼਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਨੌ ਕਰੀ, ਤਰੱ ਕੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋ ਰ ਲਾਭ ਦੇ ਣ
ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦਾ/ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
2. “ਕੰਕੰ ਮ ਦਾ ਦੋ ਖੀ ਮਾਹੌ ਲ” ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ,
ਜਦੋ ਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈ ਕਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਹਾਰ ਅਢੁਕਵੇ ਂ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਦੀ
ਕਾਰਗੁਜ਼਼ਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੋ ਖੀ ਜਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਭਰਿਆ
ਕੰ ਮ ਦਾ ਮਾਹੌ ਲ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ , ਭਾਵੇ ਂ ਜੇ ਗੁਸਤਾਖ਼਼ੀ ਭਰਿਆ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਸਿੱ ਧਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗ਼਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਣ ਲਈ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗੰ ਭੀਰ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੰ ਗਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਹੀ ਕਾਰਜ ਗ਼਼ੈ ਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇ ਂ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਯੋ ਨ ਉਤਪੀੜਨ ਵਿੱ ਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਰੂ ਪ
ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ
ਵਿਹਾਰ, ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1. ਅਣਚਾਹੀ ਸੈ ਕਸ ਸੰ ਬੰਧੀ ਪੇ ਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨਾ
2. ਸੈ ਕਸ ਸੰ ਬੰਧੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱ ਚ ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ
3. ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇ ਖਣਾ; ਇਸ਼਼ਾਰੇ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਮੱ ਗਰੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਾਰਟੂ ਨ, ਜਾਂ
ਪੋ ਸਟਰ ਦਿਖਾਉਣਾ
4. ਘਟੀਆ ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ , ਉਪਨਾਮ, ਗਾਲਾਂ ਜਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਬੋ ਲਣਾ
5. ਗ੍੍ਰ ਰਾਫਿਕ ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ , ਜਿਨਸੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ, ਜਾਂ ਗੰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੰ ਦੇਸ਼
ਜਾਂ ਸੱ ਦੇ ਦੇ ਣਾ
6. ਸਰੀਰਕ ਰੂ ਪ ਤੋ ਂ ਛੂਹਣ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱ ਚ
ਅੜਚਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੋ ਕਣਾ

ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍੍ਹ ਲੈ ਣ ਤੋ ਂ ਮਨ੍੍ਹਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ
ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣਾ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਗ਼਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਬਿਨੈ ਕਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲ* ਦੇ ਅੰ ਦਰ CRD ਕੋ ਲ ਪੱ ਥਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
CRD ਨਿਰਪੱ ਖ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤੱ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਜੋ ਂ ਸੇ ਵਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾੱਲੰਟਰੀ ਤੌ ਰ
'ਤੇ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇ CRD ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱ ਧ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਾਫ਼਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱ ਖਪਾਤ ਹੋ ਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪੱ ਖਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਲੋ ਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇ ਟ ਜਾਂ ਫ਼਼ੈ ਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱ ਚ ਦੀਵਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ । ਜੇ ਮੁਕੱ ਦਮੇ ਵਿੱ ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ CRD ਨੌ ਕਰੀਦਾਤੇ ਦੀਆਂ
ਪਾੱਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਢੰ ਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ , ਸਜ਼਼ਾ ਸਬੰ ਧੀ ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਅਟਾੱਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫ਼਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇ ਸ਼ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ । CRD ਕੋ ਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱ ਦਮੇ ਦੇ ਹੱ ਕ ਸਬੰ ਧੀ ਨੋ ਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਵਾਨੀ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱ ਚ ਨਿਜੀ ਮੁਕੱ ਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀ ਜ਼਼ਿਿੰਮੇ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇ ਹੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਬਿਨਾ, ਸਾਰੇ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਕੈ ਲੀਫ਼਼ੋਰਨੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ
ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍੍ਰ ਬੰਧਾਂ ਦੇ ਘੇ ਰੇ ਹੇ ਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਏਜੰ ਟਾਂ ਵਲੋ ਂ
ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਜਵਾਬਦੇ ਹ ਹਨ। ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ, ਇਹਨਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗ਼਼ੈ ਰ-ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਮਲਾਂ, ਦੋ ਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ
ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੱ ਲਾਸ਼ੇ ਰੀ ਦੇ ਣ ਲਈ ਨਿਜੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ
ਜਵਾਬਦੇ ਹ ਮੰ ਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਿਆਂ ਤੋ ਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋ ਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ। ਜੇ ਇੱ ਕ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜ਼਼ਿਿੰਮੇ ਵਾਰ
ਮੰ ਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਂ ਅਲਾਵਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬਿਨੈ ਕਾਰ ਜਾਂ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਲਈ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਗ਼਼ੈ ਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਲਾਇੰ ਟ ਜਾਂ ਗਾਹਕ) ਵਲੋ ਂ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸਾਨ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਜਵਾਬਦੇ ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਹੀ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ
ਇਸ ਰੂ ਪ ਲਈ ਜ਼਼ਿਿੰਮੇ ਵਾਰ ਹੋ ਏਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਫ਼਼ੌ ਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਅਤੇ ਫ਼਼ੌਰਨ
ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋ ਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍੍ਰਰੋ ਗਰਾਮ ਦੀ ਸਿਰਫ਼
ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਬਲਕਿ ਜੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ
ਟਾਲਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਜਵਾਬਦੇ ਹੀ ਲਈ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ।

ਯੋ ਨ ਉਤਪੀੜਨ (ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ)
ਤੱ ਥ ਸ਼਼ੀਟ
ਸਿਵਲ ਉਪਚਾਰ
• ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਕ ਰੁ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋ ਂ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੀੜਾ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ
• ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਰੱ ਖਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋ ਂ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਰੱ ਖਣਾ
• ਪਿਛਲੀ ਤਨਖ਼਼ਾਹ ਜਾਂ ਤਰੱ ਕੀ
• ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਪਾੱਲਿਸੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਸਾਰੇ ਰੁ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ
ਵਾਪਰਨੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇ ਠਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
1. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾੱਪੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਬਦਲਵੀਂ ਲਿਖਤ ਵੰ ਡਣੀ, ਜੋ
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼਼ਾਬਤੇ 12950 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਦੀਆਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱ ਚ ਕਾੱਪੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
2. CRD ਦੇ ਰੋ ਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਪੋ ਸਟਰ “ਕੈ ਲੀਫ਼਼ੋ ਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ
ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੱ ਖਪਾਤ ਅਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ” ਦੀ ਕਾੱਪੀ
ਪੋ ਸਟ ਕਰੋ ।
3. 2 CCR 11023 ਅਨੁਸਾਰ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਪੱ ਖਪਾਤ ਅਤੇ ਬਦਲਾ
ਲੈ ਣ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਸਬੰ ਧੀ ਪਾੱਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਇਹ ਪਾੱਲਿਸੀ:
• ਲਿਖਤੀ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
• FEHA ਹੇ ਠ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
• ਸੰਕੇਤ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਿ-ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈ ਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ ।
• ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰ ਧੀ ਅਮਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਸੰ ਭਵ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ
ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ; ਸਮੇ ਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰ ਦਾ; ਯੋ ਗਤਾਪ੍੍ਰ ਰਾਪਤ
ਅਮਲਾ ਨਿਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਸਮੇ ਂ ਸਿਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ; ਢੁ ਕਵੀਂ ਪ੍੍ਰ ਗਤੀ ਲਈ
ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ; ਉਪਾਅ ਕਰਨ
ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੱ ਲ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇ ਂ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ; ਅਤੇ
ਕੇ ਸ ਨੂੰ ਸਮੇ ਂ ਸਿਰ ਬੰ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
• ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌ ਜੂਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿੱ ਧਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਪੈ ਂਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰ ਧੀ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ਰੂ ਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ,
ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱ ਧੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਲਈ ਪ੍੍ਰ ਬੰਧ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ
ਲਿਖਤ ਵਿੱ ਚ; ਅਤੇ /ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰ ਧੀ ਹੌ ਟਲਾਈਨ; ਅਤੇ /ਜਾਂ ਲੋ ਕਪਾਲ
ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ; ਅਤੇ /ਜਾਂ CRD ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋ ਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱ ਚ ਰੋ ਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱ ਕੋ ਜਿਹੇ
ਮੌ ਕੇ ਦੇ ਣ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (United States Equal Employment
Opportunity Commission)।
• ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ, ਜਿਵੇ ਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈ ਨੇਜਰ
(HRM) ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂਜੋ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ

ਅੰ ਦਰੂ ਨੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ । 50 ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ
ਵਾਲੇ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱ ਕੇ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ
ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋ ਂ ਜ਼ਰੂ ਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (2 CCR 11024 ਵੇ ਖੋ)।
• ਸੰਕੇਤ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਂ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਤੱ ਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼਼ਾਮ ਪਹੁ ੰ ਚਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਪੱ ਖ, ਸਮੇ ਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਗਾ, ਜੋ
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਅਮਲ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇ ਂ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁ ੰ ਚਦਾ ਹੈ ।
• ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
4. ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਕੰ ਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ,
ਪੱ ਖਪਾਤ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਸਬੰ ਧੀ ਪਾੱਲਿਸੀ ਵੰ ਡਦੀ ਹੈ :
• ਪਾੱਲਿਸੀ ਛਾਪਣੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਪ੍੍ਰ ਰਾਪਤੀ ਫ਼਼ਾਰਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾੱਪੀ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
• ਪ੍੍ਰਰਾਪਤੀ ਰਿਟਰਨ ਫ਼਼ਾਰਮ ਨਾਲ ਈਮੇ ਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾੱਲਿਸੀ ਭੇ ਜਦੀ ਹੈ ।
• ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਾੱਲਿਸੀ ਪੜ੍੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍੍ਰ ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ , ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍੍ਰਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਇੰ ਟਰਾਨੈ ਟ 'ਤੇ
ਪਾੱਲਿਸੀ ਦਾ ਮੌ ਜੂਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੋ ਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
• ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱ ਖਣ 'ਤੇ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਨਵੇ ਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱ ਖਣ ਸਮੇ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੌ ਰਾਨ ਪਾੱਲਿਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ।
• ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ
ਪਾੱਲਿਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾੱਲਿਸੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ।
5. ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਹੂ ਲਤ ਜਾਂ ਸੰ ਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਦੇ ਦਸ ਫ਼਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਵੱ ਧ
ਵਰਕਰ ਅੰ ਗ੍੍ਰਰੇਜ਼਼ੀ ਤੋ ਂ ਛੁੱਟ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਮਾਂ-ਬੋ ਲੀ ਬੋ ਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ
ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਦਸ ਫ਼਼ੀਸਦ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋ ਂ ਬੋ ਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਤੰ ਗਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ. ਪੱ ਖਪਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਪਾੱਲਿਸੀ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਜ਼ਰੂ ਰ ਕਰੇ ਗਾ।
6. ਇਸ ਤੋ ਂ ਅਲਾਵਾ, ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ, ਜੋ ਕੈ ਲੀਫ਼਼ੋ ਰਨੀਆ ਵਿੱ ਚ ਕਾਰੋ ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ 5 ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂ ਰ ਦੇ ਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਗ਼਼ੈ ਰ-ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਲਿੰ ਗਪਛਾਣ, ਲਿੰ ਗ ਪ੍੍ਰ ਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁ ਝਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੰ ਗ-ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ; ਅਤੇ ਹਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਦੋ
ਘੰ ਟ�ੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂ ਰ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ ਪ੍੍ਰ ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱ ਚਕਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੈ । ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂ ਰ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ । ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼਼ਾਬਤਾ 12950.1 ਅਤੇ
2 CCR 11024 ਵੇ ਖੋ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ

calcivilrights.ca.gov/complaintprocess
ਟੋ ਲ ਫ੍੍ਰਰੀ: 800.884.1684
TTY: 800.700.2320
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