
ਯੋਨ ਉਤਪੀੜਨ (ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ਯੋਨ ਉਤਪੀੜਨ (ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ)'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ)
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਯੋਨ ਉਤਪੀੜਨ ਜਿੱਚ ਅਪਮਾਨਿਨਕ ਯੋਨ ਉਤਪੀੜਨ ਜਿੱਚ ਅਪਮਾਨਿਨਕ ਜਿਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਜਿਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ
ਜਿਹਾਰ, ਿੋ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1. ਅਣਚਾਹੀ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨਾ 
2. ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਕਰਪਾਲਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ 
3. ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਿੇਖਣਾ; ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨਾ; ਿਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਮੱਗਰੀ, ਤਸਿੀਰਾਂ, ਕਾਰਟੂਨ, ਿਾਂ 

ਪੋਸਟਰ ਜਦਖਾਉਣਾ
4. ਘਟੀਆ ਟਟੱਪਣੀਆਂ, ਉਪਨਾਮ, ਗਾਲਾਂ ਿਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਬੋਲਣਾ 
5. ਗ੍ਰਾਜਿਕ ਟਟੱਪਣੀਆਂ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਮਾਨਿਨਕ ਸ਼ਬਦ, ਿਾਂ ਗੰਦੇ ਸੂਚਕ ਿਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੰਦੇਸ਼ 

ਿਾਂ ਸੱਦੇ ਦੇਣਾ
6. ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤਂੋ ਛੂਹਣ ਿਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕਸੀ ਗਤੀਜਿਧੀ ਜਿੱਚ 

ਅੜਚਨ ਪਾਉਣਾ ਿਾਂ ਰੋਕਣਾ

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀ ਜਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿਿਾਬਦੇਹੀਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀ ਜਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿਿਾਬਦੇਹੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਜਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਬਨਾ, ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਕੈਲੀਫੋ਼ਰਨੀਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਦੇਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਿਾਂ ਏਿੰਟਾਂ ਿਲਂੋ 
ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਿਿਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ 
ਜਿੱਚ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗੈ਼ਰ-ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰੀ ਅਮਲਾਂ, ਦੋਿਂੇ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕਰਨ ਿਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਂ ਉਸਨੰੂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਿਿਾਬਦੇਹ ਮੰਨੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੰੂਨ ਨੌਕਰੀਦਾਜਤਆਂ ਤਂੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁਕਿੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕਰਨ। ਿੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੰੂ ਜਜੰ਼ਮੇਿਾਰ 
ਮੰਜਨਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਂੋ ਅਲਾਿਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਬਨੈਕਾਰ ਿਾਂ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਰਹੇ 
ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈ਼ਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਿਾਂ ਗਾਹਕ) ਿਲਂੋ ਤੰਗ-ਪਰੇਸਾਨ ਕੀਤੇ 
ਿਾਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਿਿਾਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਹੀ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ 
ਇਸ ਰੂਪ ਲਈ ਜਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਿੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਾਂ ਿੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਫੌ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਢੁਕਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਜਰਹਾ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਿਹਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫੌ਼ਰਨ 
ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤਂੋ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਢੁਕਿੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤਂੋ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਸਰਫ਼ 
ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਜਕ ਿੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ 
ਟਾਲਣ ਿਾਂ ਸੀਮਤ ਿਿਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤਂੋ ਿੱਧ ਜਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸੈਕਸ/ਜਲੰਗ (ਇਸ ਜਿੱਚ ਗਰਭ, ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਿਨਮ ਿਾਂ ਸਬੰਜਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਜਥਤੀਆਂ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ), ਜਲੰਗ-ਪਛਾਣ, 
ਜਲੰਗ ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ ਿਾਂ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਅਧਾਰਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਿੀ 
ਜਲੰਗ ਦੇ ਜਿਅਕਤੀ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਜਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਗੈ਼ਰਕਾਨੰੂਨੀ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਤਂੋ ਪ੍ਰੇ ਜਰਤ 
ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਲੰਗ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਿਂੇ ਜਕਸੇ ਿੀ ਜਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਿਾਂ ਜਲੰਗ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਿੇ।

ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਕਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਕਸਮਾਂ ਹਨ 
1. “Quid pro quo” (ਲੈਜਟਨ “ਇਸ ਹੱਥ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਹੱਥ ਦੇਣਾ”) ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਉਦਂੋ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਦਂੋ ਕੋਈ ਜਿਅਕਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੱੁਲ੍ਹ ਲੈਣ ਿਾਂ ਸੈਕਸ 'ਤੇ 
ਅਧਾਰਤ ਹੋਰ ਜਿਹਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੂ਼ਰੀ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਤਰੱਕੀ ਿਾਂ ਕਾਰਿ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ 
ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਦਂਾ/ਲਾਉਦਂੀ ਹੈ।

2. “ਕੰਮਕੰਮ  ਦਾਦਾ  ਦੋਖੀਦੋਖੀ  ਮਾਹੌਲਮਾਹੌਲ” ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸਮਂੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 
ਿਦਂੋ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਟਟੱਪਣੀਆਂ ਿਾਂ ਸੈਕਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਿਹਾਰ ਅਢੁਕਿਂੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ 
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਜਦੰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਿਾਲਾ, ਦੋਖੀ ਿਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਭਜਰਆ 
ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਸਰਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਿਂੇ ਿੇ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਭਜਰਆ ਇਹ ਜਿਹਾਰ ਜਸੱਜਧਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗੈ਼ਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਿਾਂ ਜਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੰਗ-
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਿ ਗੈ਼ਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਢੁਕਿਂੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਕਸੇ ਜਕਸਮ ਦੀ ਖੱੁਲ੍ਹ ਲੈਣ ਤਂੋ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਿਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 
ਅਸਲ ਜਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਿਾਂ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਗੈ਼ਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਿਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਜਬਨੈਕਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਿਾਂ ਬਦਲਾ ਜਲਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ 
ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਜਖ਼ਲਾਫ਼ ਜਤੰਨ ਸਾਲ* ਦੇ ਅੰਦਰ CRD ਕੋਲ ਪੱਥਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
CRD ਜਨਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਿਿਂੋ ਸੇਿਾ ਜਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਿਾਦਾਂ ਨੰੂ ਿਾੱਲੰਟਰੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਧਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੇ CRD ਨੰੂ ਇਹ ਜਸੱਧ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਮਲਦੇ ਹਨ ਜਕ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਿਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਜਹਕਮਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਜਧਰ ਿਲਂੋ 
ਇਸ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਿਾਂ ਫੈ਼ਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਚ ਦੀਿਾਨੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਿੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿੱਚ ਰਾਹਤ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ CRD ਨੌਕਰੀਦਾਤੇ ਦੀਆਂ 
ਪਾੱਜਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਜਕਆਂ, ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਾਨੇ ਅਤੇ ਅਟਾੱਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ 
ਜਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। CRD ਕੋਲ ਜਸ਼ਕਾਇਤ 
ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਨੋਜਟਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਿਾਨੀ 
ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਚ ਜਨਿੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਿੀ ਮਾਮਲਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 



ਯੋਨ ਉਤਪੀੜਨ (ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ)ਯੋਨ ਉਤਪੀੜਨ (ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ)
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਉਤਪੀੜਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਉਤਪੀੜਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ 
ਿਾਪਰਨੇ ਤੇ ਇਸਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਿਾਪਰਨੇ ਤੇ ਇਸਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ 
ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
1. ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾੱਪੀਆਂ ਿਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲਿੀਂ ਜਲਖਤ ਿੰਡਣੀ, ਿੋ 

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 12950 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੀਆਂ 
ਜਕਸੇ ਿੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿੱਚ ਕਾੱਪੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

2. CRD ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਰ “ਕੈਲੀਫੋ਼ਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਕੰਮ ਿਾਲੀ 
ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਦੀ ਕਾੱਪੀ 
ਪੋਸਟ ਕਰੋ।

3. 2 CCR 11023 ਅਨੁਸਾਰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਬਦਲਾ 
ਲੈਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾੱਜਲਸੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਇਹ ਪਾੱਜਲਸੀ:

•  ਜਲਖਤੀ ਰੂਪ ਜਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•  FEHA ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
•  ਸੰਕੇਤ ਜਦੰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਕਾਨੰੂਨ ਸਜਹ-ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਿੀਆਂ ਜਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਿਰਿਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 
ਜਿੱਚ ਆਉਦੇਂ ਹਨ, ਨੰੂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹੋਣ ਤਂੋ ਿਰਿਦਾ ਹੈ।

•  ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਜਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਜਕ ਸੰਭਿ ਹੱਦ ਤੱਕ 
ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ; ਸਮਂੇ ਜਸਰ ਿਿਾਬ ਜਦੰਦਾ; ਯੋਗਤਾਪ੍ਰ ਾਪਤ 
ਅਮਲਾ ਜਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਂੇ ਜਸਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਢੁਕਿੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਪਾਅ ਕਰਨ 
ਿਾਲੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਢੁਕਿਂੇ ਜਿਕਲਪ ਜਦੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
ਕੇਸ ਨੰੂ ਸਮਂੇ ਜਸਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•  ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਜਸਲਜਸਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੌਿੂਦਾ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ ਨੰੂ ਜਸੱਜਧਆਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਪਂੈਦੀ। ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਸਲਜਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਜਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਜਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਕੰਪਨੀ ਦੇ 
ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਜਸੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਿਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਿਾਂ 
ਜਲਖਤ ਜਿੱਚ; ਅਤੇ/ਿਾਂ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਹੌਟਲਾਈਨ; ਅਤੇ/ਿਾਂ ਲੋਕਪਾਲ 
ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ; ਅਤੇ/ਿਾਂ CRD ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਿ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਿਾਸਤੇ ਿਾਧੂ ਸਾਧਨਾਂ ਿਿਂੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ 
ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਜਮਸ਼ਨ (United States Equal Employment 
Opportunity Commission)।

•  ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਜਿਿਂੇ ਮਨੱੁਖੀ ਿਸੀਜਲਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੇਿਰ 
(HRM) ਨੰੂ ਦੁਰਜਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜਕਸੇ ਿੀ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੰੂ ਜਹਦਾਇਤ ਜਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਿੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਿੇ ਨੰੂ 
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ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। 50 ਿਾਂ ਿੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 
ਿਾਲੇ ਨੌਕਰੀਦਾਜਤਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕਰਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜਸਖਲਾਈ ਜਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਸ਼ੇ ਿਿਂੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਜਮਲ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (2 CCR 11024 ਿੇਖੋ)।

•  ਸੰਕੇਤ ਜਦੰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਿਦਂੋ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਤੱਕ ਦੁਰਜਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹੰੁਚਦੇ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਰਪੱਖ, ਸਮਂੇ ਜਸਰ ਅਤੇ ਜਿਆਪਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਿੋ 
ਸਾਰੀਆਂ ਜਧਰਾਂ ਨੰੂ ਬਣਦਾ ਅਮਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਿਂੇ ਨਤੀਿੇ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ। 

•  ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਂ ਪੜਤਾਲ ਜਿੱਚ ਟਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ 
ਨਤੀਿੇ ਿਿਂੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਲਾਫ਼ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ।

4. ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਜਤਆਂ ਜਿੱਚਂੋ ਇੱਕ ਿਾਂ ਿੱਧ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, 
ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾੱਜਲਸੀ ਿੰਡਦੀ ਹੈ:

•  ਪਾੱਜਲਸੀ ਛਾਪਣੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 
ਿਾਸਤੇ ਪ੍ਰ ਾਪਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਕਾੱਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

•  ਪ੍ਰ ਾਪਤੀ ਜਰਟਰਨ ਫ਼ਾਰਮ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾੱਜਲਸੀ ਭੇਿਦੀ ਹੈ।
•  ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਾੱਜਲਸੀ ਪੜ੍ਹ  ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੰੂ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈ ਜਕੰਗ ਜਸਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਟਰਾਨੈਟ 'ਤੇ 
ਪਾੱਜਲਸੀ ਦਾ ਮੌਿੂਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

•  ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਂੇ ਿਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਸਮਂੇ ਕੀਤੀ ਿਾਣ 
ਿਾਲੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾੱਜਲਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। 

•  ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨੀ, ਿੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ 
ਪਾੱਜਲਸੀ ਜਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾੱਜਲਸੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। 

5. ਿੇ ਜਕਸੇ ਸਹੂਲਤ ਿਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਚ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਿਾਂ ਿੱਧ 
ਿਰਕਰ ਅੰਗ੍ਰੇ ਜ਼ੀ ਤਂੋ ਛੱੁਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ 
ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਿਰਕਰਾਂ ਿਲਂੋ ਬੋਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿੱਚ ਤੰਗ-
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ. ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾੱਜਲਸੀ ਦਾ 
ਅਨੁਿਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ।

6. ਇਸ ਤਂੋ ਅਲਾਿਾ, ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ, ਿੋ ਕੈਲੀਫੋ਼ਰਨੀਆ ਜਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ 5 ਿਾਂ ਿੱਧ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਿਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮਂੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ 
ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜਸਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਿੱਚ ਹਰ ਗੈ਼ਰ-ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਜਲੰਗ-
ਪਛਾਣ, ਜਲੰਗ ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਹਰ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ 
ਘੰਟਟੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਸਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੱਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਜਨਆਂ ਦੇ ਜਿੱਚਕਾਰ ਜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਿੱਚ ਜਸਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੱਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ 12950.1 ਅਤੇ 
2 CCR 11024 ਿੇਖੋ।

ਜਸਿਲ ਉਪਚਾਰਜਸਿਲ ਉਪਚਾਰ
• • ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਰੇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਾਂ ਜਿਅਕਤੀ ਤਂੋ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਰੇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਾਂ ਜਿਅਕਤੀ ਤਂੋ 

ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਪੀੜਾ ਲਈ ਹਰਿਾਨਾ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਪੀੜਾ ਲਈ ਹਰਿਾਨਾ 
• • ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਿਾਂ ਜਿਰ ਤਂੋ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਿਾਂ ਜਿਰ ਤਂੋ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ 
• • ਜਪਛਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿਾਂ ਤਰੱਕੀ ਜਪਛਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿਾਂ ਤਰੱਕੀ 
• • ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਪਾੱਜਲਸੀਆਂ ਿਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਜਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਪਾੱਜਲਸੀਆਂ ਿਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਜਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਾਗਜਰਕ ਅਜਧਕਾਰ ਜਿਭਾਗਨਾਗਜਰਕ ਅਜਧਕਾਰ ਜਿਭਾਗ  
calcivilrights.ca.gov/complaintprocess 
ਟੋਲ ਿ੍ਰ ੀ: 800.884.1684 
TTY: 800.700.2320


