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ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਬਾਰੇ   

ਕਨਊ ਜਰਸੀ ਕਿਵੀਜ਼ਨ ਔਨ ਸੀਕਵਲ ਰਾਈਟਸ (ਿੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਇੱਿ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਕਜਸ ਿੋਲ ਕਨਊ ਜਰਸੀ ਲਾਅ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇ਼ਿਨ (ਐੱਲ.ਏ.ਿੀ.) ਅਤ ੇਕਨਊ ਜਰਸੀ ਫੈਕਮਲੀ 

ਲੀਵ ਐਿਟ (ਐਨ.ਜ.ੇਐਫ਼.ਐੱਲ.ਏ.) ਸਮੇਤ ਕਨਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਨਾਗਕਰਿ ਅਕਿਿਾਰ ਿਨ ੰਨਾਾਂ ਨ ੰ ਲਾਗ  ਿਰਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਰ ਹੈ। ਿੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਦਾ ਉਦੇ਼ਿ ਕਨਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਲੋਿਾਾਂ ਨ ੰ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤ ੇ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਰਹਾਇ਼ਿ ਅਤੇ ਜਨਤਿ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਕਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਾਰਤ ਪਰੇ਼ਿਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਐੱਲ.ਏ.ਿੀ. ਅਸਲ ਜਾਾਂ ਿਕਿਤ ਨਸਲ, ਿਰਮ, ਰਾ਼ਿਟਰੀਅਤਾ, ਕਲੰਗ, ਕਜਨਸੀ ਜਾਣਿਾਰੀ, ਕਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾਾਂ ਲਕਹਜ਼ਾ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤ ੇਹਰੋ ਰੱਕਖਅਿ ਕਵ਼ੇਿ਼ਿਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ 

ਕਵਤਿਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਿਨ ੰਨ ਰਜੋਗਾਰ, ਹਾਊਕਸੰਗ, ਅਤ ੇਜਨਤਿ ਕਰਹਾਇ਼ਿ ਦੀਆਾਂ ਿਾਵਾਾਂ (ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਿ ਿਾਵਾਾਂ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿਾਰੋਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਿ ਲ, ਸਮਰ ਿੈਂਪ, ਮੈਿੀਿਲ ਪਰਦਾਤਾ, ਸਰਿਾਰੀ 

ਦਫ਼ਤਰ ਅਤ ੇਏਜੰਸੀਆਾਂ ਆਕਦ) ‘ਤ ੇਲਾਗ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ       

1 ਿੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਿੋਲ ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਦਰਜ ਿਰਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੰ ਪਕਹਲਾਾਂ ਇੰਟਿੇ/ਦਾਖਲਾ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮਾ੍ਾਂ ਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੇਿ/ਦਾਖਲਾ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮ੍ਾਾਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ: 

► ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਿ ੇਅਤ ੇNJ ਕਬਆਸ ਇਨਵਸੈਟੀਗੇ਼ਿਨ ਐਿਸੈੱਸ ਕਸਸਟਮ (NJ Bias Investigation Access System) (NJBIAS) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਿੇ

ਔਨਲਾਈਨ 

► 1.833.NJDCR4U ਨ ੰ ਿਾਲ ਿਰਿੇ ਅਤੇ ਿੀ.ਸੀ.ਆ.ਰ ਰਸੈਕ ਕਨਸਟ ਨ ੰ NJ ਕਬਆਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇ਼ਿਨ ਐਿਸੈੱਸ ਕਸਸਟਮ (NJ Bias Investigation

Access System) (NJBIAS) ‘ਤ ੇਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹ ਿ ੇ

2 ਇੱਿ ਿੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਜਾਾਂਚਿਰਤਾ ਇਹ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿ ੇਨਾਲ ਇਟੰੇਿ/ਦਾਖਲਾ ਇੰਟਰਕਵਊ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਿ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਿੀ ਿੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਤੁਹਾਿੀ ਕ਼ਿਿਾਇਤ 

ਦਾ ਅਕਿਿਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ (ਭਾਵ, ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਪਛਲੇ 180 ਕਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਲ.ਏ.ਿੀ. ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋ਼ਿ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤ ੇਿੀ ਉਹ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ)। 

► ਜ ੇਅਕਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਿੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਤੁਹਾਿ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਇੱਿ ਪਰਮਾਕਣਤ ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਫ਼ਾਰਮ ਕਤਆਰ ਿਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਿੇ ਵੱਲੋ ਪਰਮਾਕਣਤ ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਫ਼ਾਰਮ ‘ਤ ੇਇੱਿ ਵਾਰ

ਦਸਤਖ਼ਤ ਿਰਨ ‘ਤ,ੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਕ਼ਿਿਾਇਤਿਰਤਾ ਦੇ ਰ ਪ ਕਵੱਚ ਜਾਕਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

3 ਿੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਤੁਹਾਨ ੰ ਪਰਕਤਵਾਦੀ—ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਿ ੇਨਾਗਕਰਿ ਅਕਿਿਾਰਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿੀਤੀ ਹੈ, ‘ਤ ੇਤੁਹਾਿੀ ਕ਼ਿਿਾਇਤ ‘ਤ ੇਿੰਮ ਿਰੇਗਾ। ਪਰਕਤਵਾਦੀ ਿੋਲ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਾਾਂ ਦੇ ਸੰਸਿਰਣ ਪਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਿਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। 

4 ਿੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਕਫਰ ਜਾਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਾਂ ਼ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੀਆਾਂ ਹਨ: 

► ਤੁਹਾਿੇ, ਪਰਕਤਵਾਦੀ, ਅਤ ੇਗਵਾਹ ਨਾਲ ਇੰਟਰਕਵਊ

► ਸੰਬੰਕਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫ਼ੋਟੋਆਾਂ, ਵੀਿੀਓ ਕਰਿਾਰਕਿੰਗਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ

► ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਤੁਹਾਿਾ ਿੇਸ ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਿਟਰਾਕਨਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਿੀਤੇ ਸਬ ਤ ਕਜਵੇਂ ਕਲਖਤ ਅਤ ੇਈਮੇਲ ਸੁਨੇਕਹਆਾਂ ਸਮੇਤ

ਸਾਰੇ ਢੁਿਵੇਂ ਸਬ ਤਾਾਂ ਨ ੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖ। 

ਜਾਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ, ਿੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਇਹ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਿੀ ਿਨ ਨੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਈੋ ਮੰਨਣ ਦਾ ਿੋਈ ਸੰਭਾਵਤ ਿਾਰਨ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ      

ਿੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਉਹਨਾਾਂ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਨ ੰ ਮੁਫ਼ਤ ਝਗੜ ੇਦੇ ਹੱਲ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਆਪਸੀ ਸਕਹਮਤੀ ਵਾਲੀਆਾਂ ਼ਿਰਤਾਾਂ ‘ਤ ੇਕ਼ਿਿਾਇਤ ਦਾ ਹਲੱ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਜਾਾਂ ਜਾਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਮਤਾ ਿਰਿੇ ਗੱਲਬਾਤ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। 
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