ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਨਸਲ

ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੌਜਦ ਹਾਂ।

•

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ ਕਨਪਟਣਾ ਹੈ

•

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਕਿਕਾਰ ਕਟਿਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਕਵੁੱ ਚ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ:
ਟੈਲੀਫੋਨ:

(416) 597-4900

ਟੋਲ-ਫਿੀ:

1-866-625-5179

TTY:

(416) 597-4903

TTY ਟੋਲ ਫਿੀ:

1-866 612-8627

ਕਜਨਸੀ ਝੁਕਾਓ

ਬਸੇਰਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ:

ਕਲੂੰਗ

ਅਪੂੰ ਗਤਾ

ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੁੱ ਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:
ਸੋਮਵਾਰ ,ਮੂੰ ਗਲਵਾਰ ,ਬੁੁੱ ਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਵਾਰ : ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ
ਵੀਰਵਾਰ: ਦੁਪਕਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ
ਸਾਰਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਵਵਹਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।

ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਵਵਹਾਰ

www.hrlsc.on.ca

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੂੰ ਨੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਦਾ ਕੋਡ ਕਵੁੱ ਚ ਦੁੱ ਸੀ ਕਕਸੇ ਕਨਿੱਜੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਨਸਲ, ਕਲੂੰਗ) ਅਤੇ ਖੇਤਰ
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਸੇਰਾ) ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਕਿਤ
ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ (“ਸੈਂਟਰ”) ਸਮੁੁੱ ਚੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਕਵੁੱ ਚ ਉਹਨਾਂ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਜੂੰ ਨਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਦਾ
ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਕਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਤਕਹਤ ਉਲੂੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਹਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਹਿਕਾਰਾਂ ਸਬੂੰ ਿੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ

ਓਨਟੈਰੀਓ ਹਵਿੱ ਚ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਹਿਕਾਰ

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਕਿਕਾਰ ਪਿਣਾਲੀ ਕਤੂੰ ਨ ਅਲੁੱਗ-ਅਲੁੱਗ ਅਦਾਕਰਆਂ ਤੋਂ ਕਮਲਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ www.hrlsc.on.ca ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਕਰਆ ਸੀ

 ਕਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਟਿਕਬਊਨਲ (Human Rights Tribunal) ਉਹ ਜਗਹਾ ਹੈ ਕਜੁੱ ਥੇ ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਸਬੂੰ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ

ਉਪਚਾਰ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਜਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੁੱ ਠੇ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਦੇ ਤਕਹਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। www.hrlsc.on.ca
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। www.hrto.on.ca

 ਓਨਟੈਰੀਓ ਕਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਕਮਸ਼ਨ (Ontario Human Rights Commission) ਖੋਜ, ਕਸੁੱ ਕਖਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਵਕਾਸ
ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।
ਕਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ

ਕਵਕਭੂੰ ਨ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ

ਮੁਫ਼ਤ ਕਨੂੰ ਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਰੁੱ ਕਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ,ਇਹਨਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :

ਪਿਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਜੂੰ ਨਹਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

o

ਨੌਕਰੀਆਂ

o

ਬਸੇਰਾ

o

ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਕਲ, ਟਰਾਂਹਜਟ



ਜਾਂ ਪੁਹਲਸ)
o

ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ :
o

ਨਸਲ, ਰੂੰ ਗ, ਪਰਵਜ, ਮਲ ਸਥਾਨ, ਨਾਗਹਰਕਤਾ, ਨਸਲੀ ਮਲ

o

ਜਾਤੀ (ਿਰਮ)

o

ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ (ਕੇਵਲ ਬਸੇਰਾ ਹਾਲਤਾਂ ’ਤੇ

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ


ਹਵਆਹੁਤਾ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਹਰਵਾਰਕ ਅਵਸਥਾ

o

ਅਪਰਾਿਾਂ ਦਾ ਹਰਕਾਰਡ (ਕੇਵਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਮਲੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)

o

ਉਮਰ

o

ਅਪੂੰ ਗਤਾ (ਪਿਤੁੱਖ ਜਾਂ ਅਪਿਤੁੱਖ)

o

ਹਲੂੰਗ ਜਾਂ ਸੈਕਸ (ਕਜਨਸੀ ਝੁਕਾਓ ,ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ,ਕਜਨਸੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੁੱ ਕ ਹੁੱ ਲ ਲੁੱਭਣ ਕਵੁੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ



ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਜਲਦੀ
ਕਨਪਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ



ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)
o

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ

ਕਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ

ਸਟੋਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਆਹਦ।

ਕੋਡ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨੇ ਦੇਕਖਆ ਸੀ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਕਰਆ ਸੀ?
ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਸਬੂੰ ਿੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ www.hrto.ca ‘ਤੇ ਕਟਿਕਬਊਨਲ ਦੀ

www.ohrc.on.ca
ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਕਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ

(ਕੌ ਣ, ਕਦੋਂ, ਕੀ ਅਤੇ ਕਕੁੱ ਥੇ), ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਵੇਂ ਪਿਭਾਕਵਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ

ਕਟਿਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਕਲਖੀ ਕਕਸੇ ਮਨੁੁੱਖੀ
ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਸਬੂੰ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਵੁੱ ਚ ਮਦਦ



ਕਨਪਟਾਰੇ ਸਬੂੰ ਿੀ ਗੁੱ ਲਾਂਬਾਤਾਂ ਕਵੁੱ ਚ
ਪਰਤੀਹਨਿਤਾ



ਕਟਿਕਬਊਨਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਚੋਲਕਗਰੀ ਅਤੇ
ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪਰਤੀਹਨਿਤਾ



ਕਕਸੇ ਕਟਿਕਬਊਨਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਮੀਲ।

ਭੇਦਭਾਵ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਕਮਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ www.ohrc.on.ca ਦੇਖੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਿੱ ਚ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸੇਵਾ
ਅਸੀਂ 140 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਸੇਵਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱ ਸ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੂੰ ਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵੁੱ ਚ ਗੁੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਬੂੰਿ ਕਰਾਂਗੇ।

ਭਹਵਿੱ ਖ ਹਵਿੱ ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ,ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੁੱ ਲੋਂ ਝੁੱ ਲੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੁੱ ਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਕਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਕਨਪਟਾਰੇ ਸਬੂੰ ਿੀ ਗੁੱ ਲਾਂਬਾਤਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਕਟਿਕਬਊਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੂੰ ਨੀ
ਮਦਦ ਪਿਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ,ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਵੁੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ
ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ , ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ
ਸੇਵਾ ਪਿਦਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲੋ ਕੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:


ਭੇਦਭਾਵਪਰਨ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ



ਨਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗ ਕਰਨਾ



ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਕਲਆਂ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ।

ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ,ਕਲੂੰਗੀ ਪਛਾਣ/ਪਿਗਟਾਓ)।

www.hrlsc.on.ca

Age

 ਹਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ (Human Rights Legal Support Centre) ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰ ਨੀ ਮਦਦ

