
ਯੋਨ ਉਤਪੀੜਨ
(ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ)
ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਿਵਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ 
ਹੀ ਕਾਰਜ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਢੁਕਵਂੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਵਹਾਰ, ਜੋ ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ
1. ਅਣਚਾਹੀ ਿਜਨਸੀ ਖੱੁਲ�  
2. ਿਜਨਸੀ ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ 
3. ਲਲਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ; ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ; ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਚਰ ਵਸਤਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਾਰਟੂਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਿਵਖਾਉਣੇ
4. ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ, ਅੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਤੁਹਮਤ ਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਚੁਟਕੁਲੇ ਸੁਣਾਉਣੇ 
5. ਗ�ਾਿਫਕ ਿਟੱਪਣੀਆਂ, ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਜਾਂ ਲੱਚਰ ਜਾਂ ਅਸਲੀਲ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਸੱਦੇ ਭੇਜਣੇ
6. ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਛੂਹਣਾ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ/ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਿੜੱਕਾ ਡਾਹੁਣਾ ਜਾਂ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ

ਤੱਥ
ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸੈਕਸ/ਿਲੰਗ (ਇਸ ਿਵੱਚ ਗਰਭ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਸਬੰਿਧਤ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸਿਥਤੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ), ਿਲੰਗ-ਪਛਾਣ, ਿਲੰਗ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਅਧਾਰਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਇੱਕ 
ਰੂਪ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਲੰਗ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਜਨਸੀ ਇੱਛਾ ਤਂੋ ਪ�ੇ ਿਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਿਲੰਗ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਂੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਕਸਮਾਂ ਹਨ
1. “Quid pro quo” (ਲੈਿਟਨ “ਇਸ ਹੱਥ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਹੱਥ ਦੇਣਾ”) ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਉਦਂੋ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 
ਜਦਂੋ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨਸੀ ਖੱੁਲ�  ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੈਕਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਰ ਿਵਹਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ 
ਕਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਦਂਾ/ਲਾਉਦਂੀ ਹੈ। 

2. “ਕੰਮ ਦਾ ਦੋਖੀ ਮਾਹੌਲ” ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸਮਂੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦਂੋ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਕਸ 
'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਿਵਹਾਰ ਅਢੁਕਵਂੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿਵੱਚ ਦਖ਼ਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੋਖੀ 
ਜਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਭਿਰਆ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਵਂੇ ਜੇ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਭਿਰਆ ਇਹ ਿਵਹਾਰ ਿਸੱਿਧਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਢੁਕਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮਾ 
(THE DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT AND HOUSING)
ਢੁਕਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹਾਉਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, 
ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।



ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਖੱੁਲ�  ਲੈਣ ਤਂੋ ਮਨ� ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ 
ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਿਬਨੈਕਾਰ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 
ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਿਤੰਨ ਸਾਲ* ਦੇ ਅੰਦਰ DFEH ਕੋਲ ਪੱਥਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
DFEH ਿਨਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਜਂੋ ਸੇਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਵਾੱਲੰਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਧਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ DFEH ਨੰੂ ਇਹ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ 
ਸਬੂਤ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਮਿਹਕਮਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਧਰ ਵਲਂੋ ਇਸ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ 
ਜਾਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਵੱਚ ਰਾਹਤ ਿਮਲਦੀ 
ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ DFEH ਨੌਕਰੀਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਪਾੱਿਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਿਕਆਂ, ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ 
ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਅਟਾੱਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਹ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। DFEH ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਨੋਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਂੋ 
ਬਾਅਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਨਜੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਿਬਨਾ, ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ� ਬੰਧਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਦੇਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲਂੋ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ 
ਗ਼ੈਰ-ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਮਲਾਂ, ਦੋਵਂੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੰੂਨ ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਤਂੋ 
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ। ਜੇ ਇੱਕ 
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ 
ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਂੋ ਅਲਾਵਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਿਬਨੈਕਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 
ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਂ ਗਾਹਕ) ਵਲਂੋ ਤੰਗ-ਪਰੇਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਹੀ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਲਈ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਹਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰਨ ਠੀਕ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤਂੋ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤਂੋ ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਿਕ  ਜੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਟਾਲਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ 
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਿਵਹਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਜਦਂੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 
ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ 
ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
1. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾੱਪੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਿਲਖਤ ਵੰਡਣੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ 12950 ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਕਾੱਪੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

2. DFEH ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਰ “ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਿਵਤਕਰੇ 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 ਪਾੱਿਲਸੀ 
ਬਣਾਉਣੀ। 

ਇਹ ਪਾੱਿਲਸੀ:

•  ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•  FEHA ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•  ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਸਿਹ-ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਿਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ 
ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੰੂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਦੇਂ ਹਨ, ਨੰੂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ 
ਹੋਣ ਤਂੋ ਵਰਜਦਾ ਹੈ।

• ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ; 
ਸਮਂੇ ਿਸਰ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ; ਯੋਗਤਾਪ� ਾਪਤ ਅਮਲਾ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਂੇ ਿਸਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਢੁਕਵੀਂ ਪ�ਗਤੀ 
ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 
ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਢੁਕਵਂੇ ਿਵਕਲਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੰੂ ਸਮਂੇ ਿਸਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਿਸਲਿਸਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 
ਨੰੂ ਿਸੱਿਧਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਂੈਦੀ। ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਿਸਲਿਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ

ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਿਸੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪ� ਬੰਧ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ; 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਹੌਟਲਾਈਨ; ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ; ਅਤੇ/ਜਾਂ DFEH ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 
ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜਂੋ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਮਸ਼ਨ 
(United States Equal Employment Opportunity Commission)।

•  ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਿਜਵਂੇ ਮਨੱੁਖੀ ਵਸੀਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੇਜਰ (HRM) ਨੰੂ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੰੂ ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵੇ ਨੰੂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। 50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀਦਾਿਤਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਵਜਂੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (2 CCR 
11024 ਵੇਖੋ)।

• ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦਂੋ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਤੱਕ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹੰੁਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਿਨਰਪੱਖ, ਸਮਂੇ ਿਸਰ ਅਤੇ 
ਿਵਆਪਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰਾਂ ਨੰੂ ਬਣਦਾ ਅਮਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦੇ 
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵਂੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ।

• ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਬਦਲੇ ਦੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

4. ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਿਵਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 
ਸਬੰਧੀ ਪਾੱਿਲਸੀ ਵੰਡਦੀ ਹੈ:

• ਪਾੱਿਲਸੀ ਛਾਪਣੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ� ਾਪਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ 
ਕਾੱਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਪ� ਾਪਤੀ ਿਰਟਰਨ ਫ਼ਾਰਮ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾੱਿਲਸੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।

• ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਾੱਿਲਸੀ ਪੜ�  ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ� ਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ�ੈ ਿਕੰਗ ਿਸਸਟਮ ਨਾਲ 
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਟਰਾਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾੱਿਲਸੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਵਂੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਸਮਂੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾੱਿਲਸੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। 

• ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਪਾੱਿਲਸੀ ਿਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾੱਿਲਸੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ।

5. ਜੇ ਿਕਸੇ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਤਂੋ ਅਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਘੱ�ਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲਂੋ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕਰਨ. ਿਵਤਕਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾੱਿਲਸੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ।

6. ਇਸ ਤਂੋ ਅਲਾਵਾ, ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ, ਜੋ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਪੂਰੇ 
ਸਮਂੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਿਸਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਿਲੰਗ-ਪਛਾਣ, ਿਲੰਗ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 
ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਹਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਘੱ�ਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਘੰ�ਟੇ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਿਸਖਲਾਈ 
ਜ਼ਰੂਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਿਸਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1 
ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤਂੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਨਵਂੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ 
ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਸਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਂੇ ਗੈਰ-ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ 
'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਸਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 
ਮੁੜ-ਿਸਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ 12950.1 ਅਤੇ 2 
CCR 11024 ਵੇਖੋ।

ਿਸਿਵਲ ਉਪਾਅ
1. ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹਰ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਜਾਂ 
 ਿਵਅਕਤੀ ਤਂੋ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ
2. ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਿਫਰ ਤਂੋ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ
3. ਿਪਛਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ
4. ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਪਾੱਿਲਸੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ�ਤੇ ਕਿਮਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਸਮਰਥਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ DFEH ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 
ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਉਨ�ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਬੋਲ਼ੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੀਲੇਅ ਸਰਿਵਸ (711) ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਟੋਲ ਫ� ੀ: (800) 884-1684
TTY: (800) 700-2320 
contact.center@dfeh.ca.gov
www.dfeh.ca.gov 

ਯੋਨ ਉਤਪੀੜਨ 
(ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ)

DFEH-185P-PJ  / ਜੁਲਾਈ 2021*1/1/2020 ਤਂੋ ਪ�ਭਾਵੀ।


