ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸ (CRS)
CRS ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੀਸਮੇਕਰ"
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਸਹਾਇਤਾ

ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ

ਚਰਚਾ

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ,

‘

ਸਿਖਲਾਈ

ਵਿਚੋਲਗੀ

ਗਿਆਨ ਅਤੇ

ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ

ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ

ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ, ਮਾਡਲ ਅਤੇ

ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਢਾਂਚਾਬੱਧ ਇਕਰਾਰ

ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ

ਸਬੂਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਵਸੀਲੇ

ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਭਵਿੱਖੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ

ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ

ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ

ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ

ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ

ਵਿਚਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਇਕਰਾਰ

ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ

ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ

ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਜੀ

ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ

ਸਹਾਇਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ

ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ

ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ

ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਉਣਾ,

ਅਭਿਆਸ, ਸਲਾਹ, ਸਮਝ,

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ

ਆਮ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ

ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ

ਵਧਾਉਣਾ।

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਕਰਵਾਉਣਾ

ਕਰਨਾ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਦੀ

ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਿੰਡਨ ਬੀ ਜੌਨਸਨ

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਊਰਜਾ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ

ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੂਹ

ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ
ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ
ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ।

ਸੰਸਥਾਵਾ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਨਫਰਤ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ
ਹੱਲ ਕਰਨਾ:
ਨਸਲ

ਲਿੰਗੀ ਪਛਾਣ

ਰੰਗ

ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ

ਧਰਮ

ਲਿੰਗ

ਅਪਾਹਜਤਾ

’

ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ,

ਸੰਘੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ

ਰੋਜਰ ਵਿਲਕਿੰਸ, ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਲੀਡਰ

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
WA

CRS ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ.
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ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ

ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ

ਬੋਸਟਨ, ਐਮਏ

ਡਲਾਸ, ਟੈਕਸਾਸ
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ਡੇਨਵਰ, ਸੀਓ

ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ

ਪੱਛਮੀ

ਅਟਲਾਂਟਾ, ਜੀਏ

ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਸੀਏ

CRS ਫੀਲਡ ਆਫਿਸ

ਮੱਧ-ਪੱਛਮੀ

ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ

ਮਿਆਮੀ, ਐੱਫਐਲ

ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ

ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਆਈ.ਐਲ.

ਸੀਏਟਲ, ਡਬਲਯੂਏ

ਡੈਟ੍ਰੋਇਟ, ਐਮਆਈ
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askcrs@usdoj.gov

ਅਲਾਸਕਾ

Hawaii

ਹਵਾਈ

Puerto Rico and
the Virgin Islands

ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਅਤੇ
ਵਰਜਿਨ ਟਾਪੂ

202.305.2935

CRS ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਆਫ 1964 ਦੇ ਟਾਈਟਲ X ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੈਥਿਊ ਸ਼ੇਫਰਡ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼
ਬਰਡ, ਜੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ 2009 ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ

Guam

ਗੁਆਮ

